


 

 

 

 

 

 

 





 

 





 

 

 



 

 



 

 

 

 ادركز ةمقدم

ًمف إطمد اًمذي ظمٚمؼ إلهق ا، دٕميُ  ًا ٟٓمِمٙمره ؿمٙمرو ،ٕمدٓ يُ محدًا  هلل ٟمحٛمد

قمّٚمؿ اإلٟمس٤من ُم٤م مل يٕمٚمؿ وضمٕمؾ اًم٘مٚمؿ وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ. واًمّمالة واًمسالم اًمٕم٘مؾ و

 أذى اًمٜم٤مس اعمتٙمؼميـ قمغم يـ صؼموا ذم ؾمبٞمؾ اًمدقمقة واًمبالغقمغم رؾمٚمف اًمذ

ر ؾمٞمّام ظم٤ممتٝمؿ حمّٛمد اعمّمٓمٗمك اًمذي ـمٝمّ  ،واًمٔم٤معملم اعمٕمرضلم قمـ دقمقهتؿ

 وؾمٞمٚم٦مً  اًمث٘مٚملمومٞمٝمؿ اعمسٚمٛملم ُمـ دٟمس اًمنمك وقمّٚمٛمٝمؿ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م وشمرك 

ان اًمّمالة واًمسالم قمغم أهؾ سمٞمتف إـمٝم٤مر اًمذيـ ضمٕمٚمٝمؿ اهلل ظمزّ  صمؿّ ، ًمٜمج٤مهتؿ

 ٚم٘مرآن واًمٕمؽمة.ًم لمبٕمتّ وقمغم أصح٤مسمف اعم، قمٚمٛمف وؾمبب٤ًم ًمٚمٝمداي٦م

ورمحتف ورضقاٟمف قمغم ومرؾم٤من ُمٕمريم٦م اهلدى وقمٚمامء أُّم٦م أمحد اعمّمٓمٗمك، اًمذيـ  

ُمـ اىمتحٛمقا قم٘مب٤مت اًمت٠مًمٞمػ سمذًمقا ىمّم٤مری ضمٝمدهؿ ذم شمروي٩م ديـ اإلؾمالم. و

ًا ُمٜمٞمٕم٤ًم أُم٤مم اًمٙمّٗم٤مر إذار واًمٜمقاص٥م ؾمدّ ومٙم٤مٟمقا أضمؾ إطمٞم٤مء أُمر أهؾ اًمبٞم٧م 

 ٚمقا أٟمقاع اًمٔمٚمؿ وإذى ذم اًمدوم٤مع قمـ طمٞم٤مض وٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم.اًمٗمّج٤مر، وحتٛمّ 

دة اهلٜمدّي٦م يم٤مٟم٧م ؿمبف اًم٘م٤مرة دسمال أنّ يِمٝمد اًمت٤مريخ وسمٕمد، وم٢مّن   ّٓ ٕومذاذ  و

ـّ يمتبقا وصٜمّٗمقا أم ٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالعمذه٥م أهؾ اًمب اعمخٚمّملماًمٕمٚمامء  ٓ  مم

هذه اًمذظم٤مئر اعمخٓمقـم٦م  أنّ ًمف يمثػمًا ١مؾمػ ٤م يُ ٚمٖم٤مت ؿمتك. وممّ سم٦م ٛمٞمّ ٕمٚمُمـ اًمٙمت٥م اًم

وُُسق ، واٟمدرس أظمر، اعمٙمتب٤مت رومق بس اًمبٕمض ذم ىمد سم٘مٞم٧م قمغم طم٤مهل٤م، ومحُ 

 ومل ٟمٕمر  إمم أيـ ص٤مر. اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًمبالد



 إطم٘م٤مق احلؼ و ازه٤مق اًمب٤مـمؾ /اعمجٚمد اًمث٤مٟمی ب

 

 

ُمـ ىمٞمد اعمخٓمقـم٤مت ريره حتطمٗمظ هذا اًمؽماث وٟم١مّدي واضمبٜم٤م ذم أن  ومٕمٚمٞمٜم٤م

 قمغم أطمسـ وضمف يٛمٙمـ.  ٟمنمهوعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف او

ؿمبف اًم٘م٤مرة )ُمريمز اطمٞم٤مء ُأؾّمس ُمريمز إطمٞم٤مء آصم٤مر  وُمـ هٜم٤م وقمغم هذا إؾم٤مس،

، طمتك ـ سمحقٍل و ىمقٍة ُمـ هـ 1541آصم٤مر سمرصٖمػم( ذم اًمٕمنميـ ُمـ مج٤مدى إومم 

 ىمد سمٚمٖمٜم٤م اعمُٜمك ذم ظمدُم٦م هذا اًمٙمت٤مبش ُمـ ضمّد وضمد»سمٛم٘مت٣م واهلل شمٕم٤ممم ـ 

ـُ ٟم٘مّدُمف يمام  أسمٜم٤مء اًمٗمرىم٦م  إمم سٚمػ اًمّم٤مًمحوصؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ اًماًمنميػ، وه٤م ٟمح

سمٕمد ضمٞمؾ وأن أن هيتّٛمقا سمحٗمٔمف وٟمنمه ضمٞماًل  ٜمٝمؿُم لمآُمٚم ُم٤مُمٞم٦ّماإلاًمٜم٤مضمّٞم٦م 

ه ٜمنمًمٞمب٤مدروا سمسمؾ  ي٤مداعم ٟمتٗم٤معًمال ؾمبٞمالً  تّخذوهسمف، و أن ٓ ي قمتٜم٤مءيتس٤مسم٘مقا ذم آ

 ُمذه٥م أهؾ اًمبٞم٧م وحم٤مؾمـ يمالُمٝمؿ.ًمٞم٘مٗمقا قمغم أطم٘مّٞم٦م ٦م يّ ٚمؼمًم

ّٓ ٟمت٘مّدم سمجزيؾو ًمذيـ ؾم٤مقمدوٟم٤م ذم ظمقة اإلٛمٞمع اجلِمٙمر اًم ٓ يسٕمٜم٤م أظمػمًا إ

مجٞمع طم٘مقق اًمٓمبع هلذا  اقمتزاز أنّ سمٙمّؾ ومخر واعمريمز ويٕمٚمـ ، ٙمت٤مبإقمداد هذا اًم

 ومٙمرذم ؾمبٞمؾ اهلل وٕضمؾ ٟمنم ، و ُمـ أراد أن يٓمبع اًمٙمت٤مب همػم حمٗمقفم٦مًمٙمت٤مب ا

 .ذًمؽ دون أن يتٍّم  ذم حمتقاه سم٤مًمتبديؾ واًمتٖمٞمػم ، ومٚمٞمٗمٕمؾاًمبٞم٧م أهؾ

 اًمٕم٤معملمرب وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل  

 ـم٤مهر قمب٤مس

 ُمدير ُمريمز إطمٞم٤مء آصم٤مر سمّر صٖمػم



 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم، وصغّم اهلل قمغم حمّٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ، وًمٕمٜم٦م اهلل قمغم 

 أقمدائٝمؿ أمجٕملم.

أُّم٤م سمٕمد، ومٝمذا هق اعمجّٚمد اًمث٤مين ُمـ يمت٤مب إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمٕماّلُم٦م اًمِمٝمٞمد 

طمس٥م شم٘مسٞمٛمٜم٤م، وهٜم٤م  -ىمّدس اهلل ٟمٗمسف اًمزيمّٞم٦م  -اًمسّٞمد ٟمقر اهلل اًمتسؽمي 

 أُمران أطمبب٧م ٟم٘مٚمٝمام ذم ُُمٗمتتح هذا اعمجّٚمد مل ٟمذيمرمه٤م ذم اعمجّٚمد إّول.

إّول، أيّن طملُم اٟمتٝمٞم٧ُم ُمـ هتٞمئ٦م اعمجّٚمد إّول ويمٜم٧ُم ُمِمٖمقًٓ سم٤معمٓم٤مًمٕم٦م 

 ظم٤من طمسـ صّديؼ ًمٚمِمٞمخ آًمتب٤مس يمِمػ يمت٤مب واًمبح٨م إذ وىمٗم٧ُم قمغم

 واًمٗم٤مرؾمّٞم٦م سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م يمثػمة ُم١مًّمٗم٤مت وًمف اعمِمٝمقريـ، اًمٕم٤مُّم٦م قمٚمامء ـُم اًم٘مٜمّقضمل

 سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرىم٦م اعمحّ٘م٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م ردّ  ذم هذا يمت٤مسمف اعمذيمقر أًّمػ وىمد وإردوّي٦م،

 أؾمامء هـ 1399 ؾمٜم٦م اعمٓمبققم٦م اًمٜمسخ٦م ُمـ 43 اًمّمٗمح٦م ذم وذيمر إردوّي٦م،

 قمغم رّداً  ذًمؽ ضٛمـ وذيمر ذًمؽ، ىمبؾ همػمه ُمـ هب٤م أؾمٛمع مل ىمقُمف يمت٥م ًمبٕمض
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 سمٕمض وذيمر اًمرد، ص٤مطم٥م يسؿّ  ومل ؾماّمه سمتبٞملم احلؼ، اعمب٤مرك اًمٙمت٤مب هذا

 اًم٘مقم وُيدقمك قمٚمامء أطمد هق احلؼ إطم٘م٤مق قمغم اًمرادّ  أنّ  اعمٕم٤مسيـ اًمٗمْمالء

 أّٟمف ومٚمٕمّٚمٝمام ُمّتحدان، واًمٕمج٥ُم  احلؼ، حت٘مٞمؼ يمت٤مسمف واؾمؿُ  اًمٕمّب٤مد، ـم٤مهر حمّٛمد

ّٓ  يرّد اًم٘مقم رء سم٠مّي  أقمٚمؿ وٓ اًمرّد، هلذا أصمر ٓ  واعمراء. اعمٙم٤مسمرة إ

اًمث٤مين، أيّن وىمٗم٧ُم قمغم رؾم٤مًم٦م خمتٍمة ُم١مًّمٗم٦م سم٤مٕردوّي٦م يمذًمؽ ذم شمرمج٦م 

ُم١مًّمٗمٜم٤م اًمِمٝمٞمد، يمتبٝم٤م اًمسّٞمد حمّٛمد ه٤مدي اًمٙمِمٛمػمي ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمتجّٚمٞم٤مت 

ٟمجُؾ اًمسّٞمد حمّٛمد قمكم اًمٙمِمٛمػمي ص٤مطم٥م يمت٤مب ٟمجقم اًمسامء ذم شمراضمؿ 

 ذم اًمذريٕم٦م ىم٤مئاًل: ء، وىمد ذيمره٤م اًمِمٞمخ اًمٓمٝمرايناًمٕمٚمام

 سمٚمس٤من :111 ؾمٜم٦م ذم اًمِمٝمٞمد اهلل ٟمقر اًم٘م٤ميض طمٞم٤مة ذم صم٤مًم٨م، ؿمٝمٞمد»

 سم٤مهلٜمد ـُمبع سمٕمزيز، اعمتخّٚمص ه٤مدي حمّٛمد اعمػمزا إدي٥م اًمِم٤مقمر يمتبف إردو،

 ...ش1451 ؾمٜم٦م

 أقمغم -وىمد ٟم٘مؾ يمٚمٛم٦م ًمسٞمػ اًمِمٞمٕم٦م اعمػم طم٤مُمد طمسلم ص٤مطم٥م اًمٕمب٘م٤مت 

هـ ًمٚم٘مؼم  1371ُمـ سمٕمض ُمٙم٤مشمٞمبف يذيمُر ومٞمٝم٤م زي٤مرشمف ذم ؾمٜم٦م  -اهلل ُم٘م٤مُمف 

اًمٓم٤مهر ًمٚمٛم١مًّمػ اًمِمٝمٞمد، وىمد أورد ٟمّص يمالُمف اًمنميػ سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م، ومٜمٜم٘مٚمف هٜم٤م 

 شمؼّميم٤ًم. ىم٤مل:

 إىمدس واعمزار اعمٜمّقر واًمرُمس اعمٓمّٝمر اًمرضيح سمزي٤مرة ومٞمٝم٤م .. وومزُت »

 اًمٕماّلُم٦م اًمسٕمٞمد، اًمّمٗمّل  اًمرؿمٞمد، اًمقزمّ  اًمِمٝمٞمد، ًمٚمٕماّلُم٦م إٟمٗمس واًم٘مؼم

 إُسار، ُمٜمبع اًمسديد، اًم٘مٛم٘م٤مم اعَمجٞمد، اهلامم اعمُجٞمد، اًمٗمّٝم٤مُم٦م اعمٗمٞمد،
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 شم٠مصمٞمؾ ذم اًمس٤مقمل اًمٙمراُم٤مت، وويّض  اعم٘م٤مُم٤مت، ؾمٜمّل  إٟمقار، وُمٕمدن

 اًمذاّب  اعمٜم٤مومح وؿمٛمققمف، اًمٕمٚمؿ ًم٘مٜم٤مديؾ اعمقىمد وومروقمف، اًمديـ أصقل

 اعُمبٓمؾ اًمرومٞمٕم٦م، اعمٜم٤مزل حتّمٞمؾ ذم اًمٙم٤مدح واًمدائ٥م اًمنميٕم٦م، محك قمـ

 اًمْمالل ُمزاّل  احل٤مئريـ قمـ اعمٜمّحل اعمِْسدعُ  إسم٤مًمس٦م، ًمِمبٝم٤مت

 ًمرؤوس احل٤مـمؿ احلؼ، سم٢مطم٘م٤مق اهلداي٦م ـمرق اعمقّضح وُمداطمسف،

 عمّم٤مئ٥م اعُمبدي اًمبّؼ، ُمـ أصٖمر وضم٤مقمٚمٝمؿ واًمدق، سم٤مًمٙمرس اعمج٤محللم

 ؿمقاهؿ وٟم٤مزعُ  اًمٜم٤مص٥م، واهلؿّ  اًمقاص٥م، سم٤مًمٕمذاب وُمٕمّذهبؿ اًمٜمقاص٥م،

 ذم ومْم٤مئٚمف صٞم٧م اعمِمتٝمر احل٤مزب، سم٤محلزن وُُمبتٚمٞمٝمؿ اًم٘م٤مض٥م، سم٤مًمسٞمػ

 اًمسٜمد اًمسّٞمد ىم٤مع، صٗمّمػ يمّؾ  إوم٤مداشمف هبقاـمؾ اعمٕمِم٥م إص٘م٤مع،

 ،- ُمِمٝمده وقمّٔمؿ ُمرىمده اهلل ٟمّقر - اهلل ٟمقر اًم٘م٤ميض اًمسٜمد واعمتٙمّٚمؿ

 هذه ُمـ احلّؼ  أٟمقار قمغم وؾمٓمع اًمب٘مٕم٦م هذه سم٤مضمتالء قمٞمٜمل وم٠مض٤مءت

 رضمع اعمدهمؾ أسمٍمه٤م وًمق ُم١مُمٜم٤ًم، أصبح اعمبٓمؾ رآه٤م ًمق وًمٕمٛمري اًمٚمٛمٕم٦م،

 يرّق  اًمِمٝم٤مدة، ٟمٗمح٤مت ُمٜمٝم٤م ويْمقعُ  اًمسٕم٤مدة، قمب٘م٤مت ُمٜمٝم٤م يٗمقُح  ُمقىمٜم٤ًم،

 يمّؾ  ومخ٤مره٤م جلالًم٦م ويتقاضع اًمّمخقر، ُمـ يم٤من وإن اإلٟمس٤من ىمٚم٥م ومٞمٝم٤م

 أنّ  ُمع همرور، ذي ُمتٖمٓمرس يمّؾ  ؿم٠مهن٤م ًمٕمٔمٛم٦م ويتْم٤مءل ومخقر، خمت٤مر

 اًمرضائح ُمـ همػمه قمغم ُم٤م قمٚمٞمف ًمٞمس وم٤مئح ـمٞمبف اًمذي اًمٓم٤مهر اًمرُمس هذا

 وم٘مر ذم هق إّٟمام سمؾ وُمٓم٤مرومٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م وـمر  وزظم٤مرومٝم٤م اًمٕمامرة زسمرج ُمـ

ّٓ  إًمٞمف هيتدي ٓ ُمٝمّٛمف ُمِمٝمقر، همػم وحمّؾ  ُمٕمٛمقر همػم  يم٤مدح ـم٤مًم٥م إ

 ظمؼمه وُأٟمز أصمره قُمٗمل ًمق همرواً  يم٤من ُم٤م أّٟمف طمّتك وم٤مدح ًمتٕم٥م ُمتحّٛمؾ

 وًمٙمـ ضمٝمٚمٝم٤م، قمٚمٞمٝم٤م اًمٖم٤مًم٥م أهٚمٝم٤م، اًمٔم٤ممل اًم٘مري٦م هذه ذم احلّؼ  خلٛمقل
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ّٓ  اهلل أسمك  ًمق اًم٘مري٦م هذه وُمٕم٤مٟمدو وفمٝمقره، احلّؼ  ويزداد ٟمقره يتؿّ  أن إ

 قمٜم٤مداً  وإُّم٤م ضمٝمالً  إُّم٤م هيدوٟمف ٓ اًمنميػ اًمرُمس هذا قمـ همري٥م ؾم٠مهلؿ

ّٓ  اهلل وي٠مسمك سم٠مومقاهٝمؿ اهلل ٟمقر ُيٓمٗمئقا أن يريدون ظم٤مسمرون، وهؿ  يتؿّ  أن إ

 (1) .شاًمٙم٤مومرون يمره وًمق ٟمقره
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 [النبّوة - 434]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

 مباحث. (1)، وفوهاالنبوةادسيلة الرابعة يف »

   األّول يف ىبّوة حمّمد

اعمسٚمؿ واًمٙم٤مومر، ومٞمج٥ُم اقمٚمؿ أّن هذا أصؾ قمٔمٞمؿ ذم اًمديـ، وسمف ي٘مُع اًمٗمرق سملم 

آقمتٜم٤مء سمف وإىم٤مُم٦م اًمؼمه٤من قمٚمٞمف، وٓ ـمريؼ ذم إصمب٤مت اًمٜمبّقة قمغم اًمٕمٛمقم وٓ قمغم 

ّٓ سمٛم٘مّدُمتلم; إطمدامه٤م أّن اًمٜمبّل  اّدقمك رؾم٤مًم٦م رّب اًمٕم٤معملم ًمف إمم    اخلّمقص إ

ُمـ ، وأفمٝمر اعمٕمجزة قمغم وومؼ دقمقاه ًمٖمرض اًمتّمديؼ ًمف. واًمث٤مٟمٞم٦م أّن يمّؾ (3)اخلٚمؼ يم٤موّم٦م

 صّدىمف اهلل ومٝمق ص٤مدق، وه٤مشم٤من اعم٘مّدُمت٤من ٓ ي٘مقل هبام إؿم٤مقمرة.

أُّم٤م إومم، ومألّٟمف يٛمتٜمع أن يٗمٕمؾ اهلل ومٕماًل ًمٖمرض ُمـ إهمراض أو ًمٖم٤مي٦م ُمـ 

                                                             

 ( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: ومٞمف. )اعمّمٓمٗمقي(1)

 ( هذه اًمٙمٚمٛم٦م ًمٞمس٧م ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م. )اعمّمٓمٗمقي(3)
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قمغم يد ُمّدقمل اًمرؾم٤مًم٦م ٓ ًمٖمرض  (1) اًمٖم٤مي٤مت، ومال جيقز أن ُي٘م٤مل أّٟمف شمٕم٤ممم ومٕمؾ اعمٕمجزة

ف جم٤مٟم٤ًم، وُمثُؾ هذا ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن طمّج٦م شمّمدي٘مف وٓ ٕضمؾ شمّمحٞمح دقمقاه، سمؾ ومٕمٚم

ًمق ومٕمٚمف ًمٖمرض اًمتّمديؼ أو ًمٖمػمه مل يٛمٙمـ  (3)، ّٕٟم٤م ًمق ؿمٙمٙمٜم٤م ذم أّن اهلل شمٕم٤مممملسو هيلع هللا ىلصی ًمٚمٜمب

آؾمتدٓل قمغم صدق ُمّدقمل اًمٜمبقة ُمع هذا اًمِمؽ، ومٙمٞمػ حيّمؾ اجلزم سمّمدىمف ُمع 

 اجلزم سم٠مّٟمف مل يٗمٕمٚمف ًمٖمرض اًمتّمديؼ؟

قمغم ُمذهبٝمؿ، ٕهّنؿ يسٜمدون اًم٘مب٤مئح يمّٚمٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم  وأُّم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م، وم٢مهّن٤م ٓ شمتؿ  

وي٘مقًمقن: يمؾ  ُمـ ادقمك اًمٜمبقة ؾمقاًء يم٤من حمّ٘م٤ًم أو ُمبٓماًل، وم٢مّن دقمقاه ُمـ ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم 

وأصمره، ومجٞمُع أٟمقاع اًمنمك واعمٕم٤ميص واًمْمالل ذم اًمٕم٤ممل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، ومٙمٞمػ 

صّدىمف ص٤مدق ذم دقمقاه، ومج٤مز أن يٙمذب ذم يّمح  ُمع هذا أن ُيٕمر  أّن هذا اًمذي 

 ومٕمٚمٝم٤م. (4)دقمقاه، ويٙمقن هذا اإلضالل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم يمٖمػمه ُمـ إض٤مًمٞمؾ اًمتل هق

 إٟمبٞم٤مء اًمبت٦ّم (5)ومٚمٞمٜمٔمر اًمٕم٤مىمؾ، هؾ جيقز ًمف أن يّمػم إمم ُمذه٥مٓ  يٛمٙمـ إصمب٤مت ٟمبّقة ٟمبّل ُمـ

ع؟ واهللُ شمٕم٤ممم ىمد ىمٓمع أقمذار اعمٙمّٚمٗملم سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ، ئوٓ يٛمٙمـ اجلزم سمنميٕم٦م ُمـ اًمنما

                                                             

 ( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: اعمٕمجز. )اعمّمٓمٗمقي(1)

اًمقاردة سمٕمده٤م ُمتبققم٦م ش ومٕمٚمف»اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م. هذا ويمٚمٛم٦م ُمقضمقدة ذم ش شمٕم٤ممم»( ًمٞمس٧م يمٚمٛم٦م 3)

ذم اًمٓمبٕم٦م اعمرقمِمّٞم٦م ًمٙمٜمّٝم٤م ٓ شمست٘مٞمؿ ُمع اًمسٞم٤مق، وهل همػم ُمقضمقدة ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م، ش ًمق»سمٙمٚمٛم٦م 

ـُ ذم اعمتـ، ومتٜمبّف. )اعمّمٓمٗمقي(  ومٚمذًمؽ مل ٟمقرده٤م ٟمح

 ( هذه اًمٙمٚمٛم٦م ًمٞمس٧م ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م. )اعمّمٓمٗمقي(4)

 ُمقضمقدًا ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م. )اعمّمٓمٗمقي(ش ٟمبّل ُمـ»ًمٞمس ىمقًمف:  (5)
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ؾُمؾِ اهلل ًمِئاَلا َيُٙمقَن ًمِٚمٜما٤مِس قَمغَم وم٘م٤مل:  ٦ٌم سَمْٕمَد اًمر  ، وأي  طمّج٦م أقمٔمؿ ُمـ هذه احلّج٦م قمٚمٞمف (1)طُمجا

شمٕم٤ممم؟ وأي  قمذٍر أقمٔمؿ ُمـ أن ي٘مقل اًمٕمبد ًمرسّمف شمٕم٤ممم: إٟمّؽ أضٚمٚم٧م اًمٕم٤ممل وظمٚم٘م٧م ومٞمٝمؿ 

ب٤مئح، وفمٝمر مج٤مقم٦م ظمٚم٘م٧م ومٞمٝمؿ يمذب اّدقم٤مء اًمٜمبّقة وآظمرون اّدقمقا اًمٜمبّقة، ومل اًمنمور واًم٘م

دمٕمؾ ًمٜم٤م ـمري٘م٤ًم إمم اًمٕمٚمؿ سمّمدىمٝمؿ وٓ ؾمبٞمؾ ًمٜم٤م إمم ُمٕمروم٦م صّح٦م اًمنمايع اًمتل أشمقا هب٤م؟ ومٞمٚمزُم 

خيِمك اهلل شمٕم٤ممم وقم٘م٤مسمف أو يٓمٚم٥م اخلالص  (3)اٟم٘مٓم٤مع طمّج٦م اهلل شمٕم٤ممم، وهؾ جيقز عمسٚمؿ أو ُمـ

 اٟمتٝمك. (4) شذاب اعمّمػم إمم هذا اًم٘مقل؟ ٟمٕمقُذ سم٤مهلل ُمـ اًمدظمقل ذم اًمِمبٝم٤متُمـ اًمٕم

 قال الناصب خفضه اهلل:

أىمقل: هذا اًمٙمالم اعمٛمّقه اخل٤مرج قمـ ـمريؼ اعمٕم٘مقل ىمد ذيمرُه ىمبؾ هذا سمٕمٞمٜمف ذم »

ُمس٠مًم٦م ظمٚمؼ إقمامل، وىمد أضمبٜم٤م قمٜمُف هٜم٤مك، وًمـاّم أقم٤مد اًمٙمالم ذم هذا اعم٘م٤مم ًمزُمٜم٤م 

قم٤مدة ذم اجلقاب، ومٜم٘مقل: أُّم٤م اعم٘مدُم٦م إومم ُمـ اعم٘مّدُمتلم اًمٚمتلم اّدقمك ُم١موٟم٦م اإل

اّدقمك اًمرؾم٤مًم٦م وأفمٝمر اعمٕمجزة    شمقىّمػ صمبقت اًمٜمبّقة قمٚمٞمٝمام، وهق أّن اًمٜمبل

ٜما٤م ىمبؾ هذا أّن هم٤مي٦م إفمٝم٤مر اعمٕمجزة  قمغم وومؼ دقمقاه ًمٖمرض اًمتّمديؼ ًمف، وم٘مد سمٞمّ

ومٞمام اّدقم٤مه، وهذا يتقىّمػ    واحلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م ومٞمف شمّمديؼ اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمبل

قمغم يمقن إفمٝم٤مر اهلل اعمٕمجزة ُمِمتٛمالً قمغم احلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م واًمٖم٤مي٦م، ٓ قمغم إصمب٤مت 

ض واًمٕمّٚم٦م اًمٖم٤مئٞم٦ّم اعمقضمب٦م ًمٚمٜم٘مص وآطمتٞم٤مج، ومثبتـ]ـ٧م[ اعم٘مّدُم٦م إومم قمغم اًمٖمر
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 ًمٞمس٧م ُمقضمقدة ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م. )اعمّمٓمٗمقي(ش أو ُمـ( »3)

 .153-:14ص: ( هن٩م احلؼ4)



 9ص  3إطم٘م٤مق احلؼ ج            اًمٜمبّقة

 

 رأي إؿم٤مقمرة، وسمٓمُؾ ُم٤م أورد قمٚمٞمٝمؿ.

وأُّم٤م اعم٘مّدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وهل أّن يمّؾ ُمـ صّدىمف اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق ص٤مدق، ومٝمذا رء شمثبتف 

اهلل شمٕم٤ممم  إؿم٤مقمرة، ويستدًّمقن قمٚمٞمف سم٤مًمدٓئؾ احلّ٘م٦م اًمٍمحي٦م، وٓ يٚمزُم ُمـ ظمٚمؼ

ًمٚمٜمبّقة ؾمقاًء يم٤من حمّ٘م٤ًم أو  (1)اًم٘مب٤مئح اًمتل ًمٞمس٧م سم٘مبٞمح٦م سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمف أن يٙمقن يمؾ  ُمّدعٍ 

ُمبٓمالً دقمقاُه ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وُم٤مذا يريد ُمـ أّن دقمقى اعمحّؼ واعمبٓمؾ ُمـ اهلل؟ إن أراد أّٟمف 

وإن أراد أّٟمف ُمريضٌّ ُمـ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم، ومال يمالم ذم هذا، ّٕن يمّؾ ومٕمؾ خيٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم، 

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، واهلل يرؾمؾ اعمحّؼ واعمبٓمؾ، وهذا سم٤مـمؾ سيح، وم٢مّٟمف شمٕم٤ممم ٓ يرىض 

ًمٕمب٤مده اًمٙمٗمر واًمْمالل، وإن يم٤من سمخٚم٘مف وشم٘مديره يمام ؾمٛمٕم٧م ُمرارًا، ويمؾ  ُمـ يّدقمل 

اًمٜمبقة وهق ُمبٕمقث ُمـ اهلل وم٘مد ضمرت قم٤مدة اهلل شمٕم٤ممم قمغم إفمٝم٤مر اعمٕمجزة سمٞمده ًمتّمدي٘مف 

مل شمتخّٚمػ قم٤مدة اهلل قمـ هذا، وضمرت قم٤مدشمف اًمتل ظمالومٝم٤م ضم٤مٍر جمرى اعمح٤مل اًمٕم٤مدي و

 سمٕمدم إفمٝم٤مر اعمٕمجزة قمغم يد اًمٙمذاب.

 ٓ ّٟٕمف اعم٤مًمؽ اعمٓمٚمؼ، و  قمغم اهلل شمٕم٤ممم، 
ٍ
واحل٤مصُؾ أّن إؿم٤مقمرة ي٘مقًمقن سمٕمدم وضمقب رء

٤مدٌق ذم دقمقاه، ومٜم٘مقل جي٥ُم قمٚمٞمف رء، وُم٤م ذيمره ُمـ أٟمّف يمٞمػ ُيٕمر  أّن هذا اًمذي صّدىمف ص

، ىمٚمٜم٤م: ُم٤مذا شجيقز أن ئمٝمر اعمٕمجزة قمغم يد اًمٙم٤مذب»سمتّمديؼ اعمٕمجزة ُيٕمر  هذا، ىمقًمف: 

شمريدون أّٟمف جيّقزه اًمٕم٘مؾ سمحس٥م اًمٕم٤مدة؟ ومٜم٘مقل: هذا ممتٜمع قم٤مدة، ويٗمٞمُدٟم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مدي سم٠مّن هذا 

ن ذهب٤مً، ومال يٚمزم ُم٤م ذيمر. وأُّم٤م ُم٤م ٓ جيري ذم قم٤مدة اهلل شمٕم٤ممم يم٤مجلزم سم٠مّن اجلبؾ اًمٗمالين مل يٍم ٔا

ـِ اجْل٤َمِهٚملِمَ أـم٤مل ُمـ اًمٓم٤مُّم٤مت واًمؽّمه٤مت، ومٜمٕمٛمؾ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   اٟمتٝمك.  (3)َوأقَْمِرْض قَم

                                                             

 ( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: ُمّدقمل. )اعمّمٓمٗمقي(1)

 ::1اقمرا :  ( 3)
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 أقول:

، إّن ختّمٞمّمف إلقم٤مدة اًمٙمالم هبذا اعم٘م٤مم مم٤ّم ٓ وضمف ًمف، ّٕن مجٞمع ُمراشم٥م ّولا أ

أىمقاُمف، هم٤مي٦ُم إُمر أّٟمف أقم٤مدُه ُمـ يمالم  اعمّمٜمّػ  (1)يمالُمف إقم٤مدة ُمٜمف عم٤م ٟم٘مٚمف

 قمغم ـمري٘م٦م إقم٤مدة اًمثقرة عم٤م ىمْمٛمف ُمّرة سم٠من زادُه هْماًم وُمرّضة.

إّن ُم٤م ذيمره ذم سمٞم٤من ادّم٤مه اعم٘مّدُم٦م إومم قمغم رأي إؿم٤مقمرة همػم  وثاىواا،

ًمٖمرض ُمـ إهمراض وهم٤مي٦م »قمّٛمؿ ذم اًمٙمالم، وىم٤مل:   ُمقضّمف، ّٕن اعمّمٜمّػ

اًمٖم٤مي٦م اًمتل اقمؽم  اًمٜم٤مص٥م سم٤مقمتب٤مره٤م ذم إومٕم٤مل، ، ومٞمِمتٛمُؾ شُمـ اًمٖم٤مي٤مت

إّن »ٟمٕمؿ، ًمق ىم٤مل ذم اجلقاب:  ومٙمٞمػ يّمػم ذًمؽ ضمقاسم٤ًم داومٕم٤ًم ًمٙمالم اعمّمٜمّػ

ًمٙم٤من ُمّتجٝم٤ًم، ًمٙمٜمّف ٟم٤مٍ  ًمذًمؽ يمام ؿمحٜمقا سمف ش إؿمٕمري ٓ يٜمٗمل ُمٓمٚمؼ اًمٖم٤مي٦م

ٙمقن وم٤مًم٘مقُل سم٤مًمٖم٤مي٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ ىمبؾ إؿمٕمري ًمدومع اإلًمزام قمٜمف ي (3)يمتبٝمؿ،

ويم٤مًم٦م ومْمقًمّٞم٦م، واحل٤مصُؾ أّن إؿمٕمري يٜمٗمل ُمٓمٚمؼ اًمٖم٤مي٦م واًمٖمرض، ؾمقاًء 

أظمذ سمٛمٕمٜمك اًمٕمّٚم٦م اًمٖم٤مئّٞم٦م أو اًمٗم٤مئدة واعمّمٚمح٦م، ويمٞمػ يٙمقُن ىم٤مئاًل سمذًمؽ ُمع 

شمٍمحيف سمٜمٗمل أن يٙمقن ًمٚمٗمٕمؾ ضمٝم٦م حمّسٜم٦م أو ُم٘مّبح٦م ذم ذاشمف وذم صٗم٤مشمف اًمالزُم٦م 

                                                             

 ( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: ٟم٘مٚمٝم٤م. )اعمّمٓمٗمقي(1)

اعم٘مّمد اًمث٤مُمـ، ذم أّن أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم [: »313ص 9ؽ ُم٤م ذيمره ذم ذح اعمقاىمػ ]ج( ومٛمـ ذًم3)

ًمٞمس٧م ُمٕمّٚمٚم٦م سم٤مٕهمراض، إًمٞمف ذه٥م إؿم٤مقمرة، وىم٤مًمقا: ٓ جيقز شمٕمٚمٞمؾ أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم سمٌمء ُمـ 

 )ؿمٝم٤مب اًمديـ(ش. إهمراض واًمٕمٚمؾ اًمٖم٤مئٞم٦م
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حلسـ واًم٘مبح؟ وًمق يم٤من ىم٤مئاًل سمام أو اجلٝم٤مت وآقمتب٤مرات يمام ُمّر ذم ُمبح٨م ا

اقمؽم  سمف اًمٜم٤مص٥م ُمـ ىمبٚمف عم٤م ظمٗمل ذًمؽ قمغم اًمٗم٤مضؾ اًمتٗمت٤مزاين ُمـ أشمب٤مقمف 

 اعمتٕمّّمبلم ًمف، وعم٤م ىم٤مل ذم ُم٘م٤مم اًمرّد قمٚمٞمف ُمـ ذطمف قمغم ذح اعمختٍم: 

احلؼ  أّن شمٕمٚمٞمؾ سمٕمض إومٕم٤مل ؾمٞماّم ذقمّٞم٦م إطمٙم٤مم واعمّم٤مًمح فم٤مهر »

ت وحتريؿ اعمسٙمرات وُم٤م أؿمبف ذًمؽ، يم٢مجي٤مب احلدود واًمٙمٗم٤مرا

ْٟمَس واًمٜمّمقُص أيْم٤ًم ؿم٤مهدة سمذًمؽ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ِٕ ـا َوا َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجْلِ

ائِْٞمَؾ  (1) ،إِٓا ًمَِٞمْٕمُبُدونِ  ـْ َأضْمِؾ َذًمَِؽ يَمَتبْٜم٤َم قَمغَم سَمٜمِْل إُِْسَ وَمَٚماما أي٦م،  ) )3ُِم

ٜمَْٝم٤م َوـَمرً  َٓ َيُٙمقَن قَمغَم اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  اىَم٣َم َزْيٌد ُمِّ ضْمٜم٤َميَمَٝم٤م ًمَِٙمْل  أي٦م،   (4)َزوا

ّٓ قمٜمد ذذُم٦م، وأُّم٤م شمٕمٛمٞم ُؿ ذًمؽ ومٛمحؾ  وهلذا يٙمقن اًم٘مٞم٤مس طمّج٦م إ

 .، اٟمتٝمك يمالُمفشسمح٨م

وسم٤مجلٛمٚم٦م ًمق يم٤من اًمٜمزاع ذم اًمتٕمبػم قمـ ُمٜمِم٠م احلٙمؿ سم٤مًمٖمرض واًمٕمّٚم٦م اًمٖم٤مئّٞم٦م  

٤مص٥م عم٤م اضٓمّر ذًمؽ اًمٗم٤مضؾ إمم اعمح٤ميمٛم٦م دون اعمّمٚمح٦م واًمٖم٤مي٦م يمام ذيمره اًمٜم

سمتخّمٞمص اعمبح٨م، واعمٚمّخُص أّن اًمٕمّٚم٦م اًمٖم٤مئّٞم٦م واًمٖمرض واعمّمٚمح٦م ُمت٘م٤مرسم٦م ذم 

اعمٕمٜمك وشمٙمٚم ػ اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م واهلرُب ُمـ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض يمام ارشمٙمبف سمٕمُض 

اعمت٠مظّمريـ إّٟمام هق ًمْمٞمؼ اخلٜم٤مق، ٓ ًم٘مّمد آشمٗم٤مق، وقمغم اًمت٘مديريـ ومٛمرطمب٤ًم 

                                                             

 67اًمذاري٤مت :  ( 1)

 43اعم٤مئدة :  (3)

 48آطمزاب :  ( 4)
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٤مق. وأيْم٤ًم، اًمدًمٞمُؾ اًمذي ىم٤مد إؿمٕمري إمم ٟمٗمل اًمتٕمٚمٞمؾ، وهق ًمزوم شم٠مصّمر سم٤مًمقوم

اًمرّب قمـ ؿمٕمقره سمخٚم٘مف يمام يٜمٗمل اًمتٕمٚمٞمؾ يٜمٗمل ُمراقم٤مشمف ًمٚمٛمّم٤مًمح أيْم٤ًم، ومال 

وضمف ًمٜمسب٦م إصمب٤مت اعمّم٤مًمح ذم إومٕم٤مل إًمٞمف، وىمد ذيمرٟم٤م هذا اًمدًمٞمؾ ُمع ُم٤م ومٞمف ذم 

 أوائؾ اًمٙمت٤مب، واهلُل اعمقوّمؼ ًمٚمّمقاب.

 إّن ُم٤م ذيمره ذم شمقضمٞمف اعم٘مّدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمؽمديد ُمردوٌد.اا، وثالث

، ىمٚمٜم٤م: ومٞمف يمالم ُمـ وضمقه، ُمٜمٝم٤م ُم٤م شٓ يمالم ذم هذا»ىمقًمف ذم اًمِمّؼ إول: 

ُمّر ذم سمح٨م ظمٚمؼ إومٕم٤مل، وُمٜمٝم٤م أّٟمف إذا يم٤مٟمـ]ـ٧م[ دقمقى اعمحّؼ واعمبٓمؾ ُمـ 

ومٛمـ أيـ  (1)إمم اهلل شمٕم٤ممم،ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ومل يٙمـ رء ُمـ اًم٘مب٤مئح ىمبٞمح٤ًم سم٤مًمٜمسب٦م 

ُيٕمٚمؿ أّن هذا ىمبٞمح ُمٜمٝملٌّ قمٜمف ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمّدقمل اًمٜمبقة وأضمرى يمس٥م 

اًمٕمبد قمغم ووم٘مف طمّتك ٓ ٟم٘مبٚمف أو طمسـ ُمريض ًمف شمٕم٤ممم طمّتك ٟمّتبٕمف؟ وآقمؽماُ  

سمٙمقٟمف ٓ يرىض ًمٕمب٤مده اًمٙمٗمر واًمْمالل إّٟمام يٗمٞمد ًمق يم٤من هٜم٤مك ُم٤م يتٛمّٞمز سمف قمٜمد 

ٙمٗمر واًمْمالل قمـ همػمه، وأُّم٤م إذا يم٤مٟم٧م إومٕم٤مل ؾمقاؾمّٞم٦م ذم قمدم اًمٕم٘مؾ اًم

                                                             

اقمٚمؿ أّن اًمٜمّٔم٤مم ُمـ اعمٕمتزًم٦م ذه٥م إمم أّن اًم٘مب٤مئح ٓ شمّمح  أن »ىم٤مل اجلرضم٤مين ذم ذح ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد: ( 1)

شمٙمقن ُم٘مدورة هلل شمٕم٤ممم، وأهؾ اًمسٜم٦ّم يقاوم٘مقٟمف ذم هذا اإلـمالق، وإن يم٤من اخلال  سم٤مىمٞم٤ًم ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك، 

وإمل اًمذي ٓ يٙمقن ُمسبقىم٤ًم سمحٞم٤مشمف وٓ وم٢مّن اًمٜمّٔم٤مم يريد سمف أّٟمف شمٕم٤ممم همػم ىم٤مدر قمغم ظمٚمؼ اجلٝمؾ واًمٙمذب 

ـّ  يٙمقن خمٚمقىم٤ًم سمٕمقض، وأُّم٤م أهؾ اًمسٜم٦ّم وم٘مد اشّمٗم٘مقا قمغم أّٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مدر قمغم هذه إؿمٞم٤مء ُمقضمد هل٤م، وًمٙم

ّٓ سم٤مًمنمع  ، اٟمتٝمك. )اعم١مًّمػ(شإجي٤مده هل٤م همػم ىمبٞمح أصاًل، ّٕن احلسـ واًم٘مبح قمٜمدهؿ ٓ يثبت٤من إ
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اشّمّم٤مومٝم٤م سم٤محلسـ واًم٘مبح اًمذايت واًمقصٗمل وآقمتب٤مري يمام ذه٥م إًمٞمف 

إؿمٕمري، ومٙمٞمػ هيتدي اعمٙمّٚمػ إمم أّن ذًمؽ اعمخٚمقق ومٞمف طمسـ ُمريضٌّ هلل 

شمٕم٤ممم أو ىمبٞمح ًمٞمس سمٛمريّض ًمف؟

أشمريدون اإلُمٙم٤من اًمٕم٘مكم.. »ف: وأُّم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ اًمؽمديد ذم اعمج٤مز سم٘مقًم

، ومٗمٞمف ُمـ اًمتٛمّحؾ واًمتٛمقيف ُم٤م ٓ خيٗمك، ّٕٟمف ضمٕمؾ اإلُمٙم٤من اًمٕم٘مكم شإًمخ

ُم٘م٤مسماًل ًمٚمتجقيز اًمٕم٘مكم سمحس٥م اًمٕم٤مدة، ُمع أّن اعمت٘م٤مسمٚملم ذم هذا اعم٘م٤مم مه٤م 

اإلُمٙم٤من اًمٕم٘مكم واإلُمٙم٤من اًمٕم٤مدي، وًمٞم٧م ؿمٕمري ُم٤م ُمٕمٜمك دمقيز اًمٕم٘مؾ 

ّٟم٤م ٟمخت٤مر اًمِمؼ إول وٟم٘مقل: اعمراُد اإلُمٙم٤من سمحس٥م اًمٕم٤مدة؟! وسم٤مجلٛمٚم٦م، إ

 اًمٕم٘مكم سمٛمٕمٜمك دمقيز اًمٕم٘مؾ وىمقع اًمٙمذب، ومٞمّمػُم طم٤مصؾ دًمٞمؾ اعمّمٜمّػ 

أّٟمف قمغم شم٘مدير ٟمٗمل اًم٘مبح اًمٕم٘مكم ٓ يٛمتٜمع اًمٙمذب قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اُمتٜم٤مقم٤ًم قم٘مٚمّٞم٤ًم، 

سمٛمٕمٜمك أن جيزم اًمٕم٘مؾ سمسٚم٥م صدوره قمٜمف شمٕم٤ممم، إذ ٓ دًمٞمؾ قمغم هذا اجلزم 

 ّٓ أّٟمف ي٘مُبح قم٘ماًل صدور اًم٘مبح قمٜمف، وإذا مل جيزم اًمٕم٘مؾ سمسٚم٥م صدور اًم٘مبٞمح إ

قمٜمف شمٕم٤ممم ومٞمجقز إفمٝم٤مر اعمٕمجزة قمغم يد اًمٙم٤مذب وإذا ضمّقز اًمٕم٘مؾ ذًمؽ اٟمسّد 

، واحل٤مصُؾ سم٤مُب إصمب٤مت اًمٜمبّقة، ومال ]شمـ[ـثب٧ُم ٟمبّقة ٟمبّل يمام ذيمره اعمّمٜمّػ 

د اًمٙم٤مذب وشمّمدي٘مف شمٕم٤ممم إي٤ّمه، أهّنؿ إذا اقمؽمومقا سمجقاز إفمٝم٤مر اعمٕمجزة قمغم ي

ومٛمجّرد اًمدقمقى ذم اجلزم سمٕمدُمف همػم يم٤م ، رضورة أّٟمف ًمٞمس سمبدهيل، سمؾ ٓ 

سمّد ُمـ إصمب٤مشمف طمّتك ]شمـ[ـثب٧ُم سمف اًمٜمبّقة، وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف قمغم ـمري٘م٦م إؿمٕمري; 

أُّم٤م ذقم٤ًم ومٚمٕمدم صمبقت اًمنمع ىمبؾ صمبقت اًمٜمبّقة، وأُّم٤م قم٘ماًل ومٚمٗمرض أّن ًمٞمس 
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س٥م ذواهت٤م وصٗم٤مهت٤م واقمتب٤مراهت٤م ُم٤م حيّسٜمٝم٤م أو ي٘مّبحٝم٤م يمام زقمٛمف ذم إومٕم٤مل سمح

طمّتك يستدّل سمف اًمٕم٘مؾ قمغم طم٤مهل٤م ُمـ احلسـ واًم٘مبح واًمرض٤م واًمسخط، وأُّم٤م 

أُمٍر ُمـ همػم قمالىم٦م قم٘مٚمّٞم٦م، ومال جيري ذم  (1)قم٤مدًة ومألهّن٤م يمام ُمّر قمب٤مرة قمـ شمٙمرار

إّول سمؾ اًمث٤مين يمام ؾمبؼ، سمؾ رسّمام ٓ يٗمٞمد ذم ُمٕمجزة ٟمبّٞمٜم٤م    ُمٕمجزة اًمٜمبّل 

، وم٢مّن ُمـ سُمٕم٨م ٟمبّٞمٜم٤م إًمٞمٝمؿ ُمـ أهؾ اجل٤مهٚمّٞم٦م اًمذي ٟمِم٠موا    ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء

ذم أي٤مم ومؽمة اًمرؾمؾ رسّمام ٓ يٙمقن هلؿ اـّمالع قمغم أطمقال إٟمبٞم٤مء اًمس٤مسم٘ملم 

اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مدي وُمٕمجزاهتؿ ويمٞمٗمّٞم٦م ضمري٤من اًمٕم٤مدة ومٞمٝم٤م، ومٙمٞمػ حيّمؾ هلؿ 

سمّمدق ُمّدقمل اًمٜمبقة ويمذسمف؟ ومال حم٤مًم٦م يٚمزُم اإلومح٤مم وؾمد  سم٤مب إصمب٤مت اًمٜمبّقة، 

وىمد فمٝمر سمام ىمّررٟم٤م سمف اًمدًمٞمؾ وأوضحٜم٤م سمف اًمسبٞمؾ أّن شمِمبٞمف ُم٤م ذم يمالم 

٥ٌم وم٤مؾمد ومتقيٌف  اعمّمٜمّػ  ُمـ طم٘م٤مئؼ اإلهل٤مُم٤مت سم٤مًمؽّمه٤مت واًمٓم٤مُّم٤مت شمٕمّم 

ّٓ قمغم ُمـ طُمر م اًمتقومٞمؼ، ومل يٜمٕمؿ اًمٜمٔمر ذم أّول ُم٤م يٗمجئقٟمف يم٤مؾمد، ٓ ُيرّوج إ

 ُمـ اًمزومػم واًمِمٝمٞمؼ واًمتٞمت٤مل اعمِمتبف سم٤مًمتدىمٞمؼ، واهلل اعمقوّمؼ.

                                                             

ر. )اعمّمٓمٗمقي( ( ذم إطمدى اًمٜمسخ اخلٓمّٞم٦م1)  اعمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٓمبٕم٦م اعمرقمِمّٞم٦م: شمٙمر 
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 [4 -معصومون  األىبواء - 435]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

 (4)معصومون. األىبواءادبحث الثاين يف أّن »

يم٤موّم٦م إمم أّن إٟمبٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن قمـ اًمّمٖم٤مئر واًمٙمب٤مئر، ُمٜمّزهقن قمـ  ذهب٧م اإلُم٤مُمّٞم٦م

اعمٕم٤ميص ىمبؾ اًمٜمبّقة وسمٕمده٤م قمغم ؾمبٞمؾ اًمٕمٛمد واًمٜمسٞم٤من، وقمـ يمّؾ رذيٚم٦م وُمٜم٘مّم٦م، وُم٤م 

 يدل  قمغم اخلّس٦م واًمْمٕم٦م.

يم٤موّم٦م ذم ذًمؽ، وضمّقزوا قمٚمٞمٝمؿ اعمٕم٤ميص،  (3)وظم٤مًمٗم٧م أهؾ اًمسٜم٦ّم

 (5)ؾ اًمٜمبّقة، وسمٕمده٤م ضمّقزوا قمٚمٞمٝمؿ اًمسٝمقضمّقزوا اًمٙمٗمر قمٚمٞمٝمؿ ىمب (4)وسمٕمْمٝمؿ

سمام يقضم٥م اًمٙمٗمر،  (6)إمم اًمسٝمق ذم اًم٘مرآن  واًمٖمٚمط، وٟمسبقا رؾمقل اهلل

 صغّم يقُم٤ًم اًمّمبح، وىمرأ ذم ؾمقرة اًمٜمجؿ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:   وم٘م٤مًمقا: إّٟمف

                                                             

ٓ يذه٥م قمغم اًمٚمبٞم٥م اخلبػم أّن ُمـ اعمس٤مئؾ »ذم هذا اعمقضع ُمـ اعمرقمِمّٞم٦م:  ( ىم٤مل اًمسّٞمد اعمرقمٌم 1)

، صمّؿ ٟم٘مؾ يمالُم٤ًم ـمقيالً ًمٚمنميػ شاعمختٚمػ ومٞمٝم٤م سملم ومرق اعمسٚمٛملم، سمؾ وهمػمهؿ، ُمس٠مًم٦م قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء

 هلدى  ُمـ يمت٤مسمف اعمقؾمقم سمتٜمزيف إٟمبٞم٤مء، وحَيُْسـ سم٤مًم٘م٤مرئ اًمرضمقع إًمٞمف. )اعمّمٓمٗمقي(اعمرشم٣م قمٚمؿ ا

 ( يمذا ذم اعمرقمِمّٞم٦م، وذم اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م: إؿم٤مقمرة. )اعمّمٓمٗمقي(3)

 ( وهؿ إزارىم٦م. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(4)

 ( طمٞم٨ُم ذهبقا يم٤موّم٦م إمم صدور اًمّمٖم٤مئر قمـ إٟمبٞم٤مء ؾمٝمقًا. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(5)

 دى اًمٜمسخ اخلٓمّٞم٦م اعمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٓمبٕم٦م اعمرقمِمّٞم٦م: اًم٘مراءة. )اعمّمٓمٗمقي(( ذم إطم6)
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ى  َت َواًْمُٕمزا ُظْمَرى َأوَمَرَأْيُتُؿ اًمالا ْٕ ٦َم ا  (3)شمٚمؽ اًمٖمراٟمٞمُؼ »: (1)َوَُمٜم٤َمَة اًمثا٤مًمِثَ

وهذا اقمؽما  ُمٜمُف سم٠مّن شمٚمؽ إصٜم٤مم شُمردمك ش! اًمُٕمغم، ُمٜمٝم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م شُمردمك

إًمٞمٝم٤م وهل   ، ٟمٕمقُذ سم٤مهلل ُمـ هذه اعم٘م٤مًم٦م اًمتل ُٟمس٥م اًمٜمبل(4)اًمِمٗم٤مقم٦م ُمٜمٝم٤م

، وىمد ىمتؾ مج٤مقم٦م   شمقضم٥م اًمنمك، ومام قمذرهؿ همدًا قمٜمد رؾمقل اهلل

ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ،  (5)ٜم٤مم ومل شم٠مظمذهُ يمثػمة ُمـ أهٚمف وأىم٤مرسمف قمغم قمب٤مدة إص

ُم٘م٤مم إرؿم٤مد  (6)وُيٜمس٥م إًمٞمف هذا اًم٘مقل اعمقضم٥م ًمٚمٙمٗمر واًمنمك وهق ذم

ّٓ أسمٚمغ أٟمقاع اًمْمالل؟ ويمٞمػ جُي٤مُمع هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (7)اًمٕم٤ممل؟ وهؾ هذا إ

 ٦مٌ  اهلل قَمغَم  ًمِٚمٜما٤مسِ  يُٙمقنَ  ًمَِئالا ؾُمؾِ  سَمْٕمدَ  طُمجا ، وهؾ أسمٚمُغ ُمـ هذه احلّج٦م (8)اًمر 

وهق أن ي٘مقل اًمٕمبد: إّٟمؽ أرؾمٚم٧م إًمٞمٜم٤م رؾمقًٓ يدقمق إمم اًمنمك واًمٙمٗمر 

وشمٕمٔمٞمؿ إصٜم٤مم وقمب٤مدهت٤م؟ وٓ ري٥م أّن اًم٘م٤مئٚملم هبذه اعم٘م٤مًم٦م صدق قمٚمٞمٝمؿ 

                                                             

 31-:1اًمٜمجؿ :  (1)

: ُمـ ـمػم اعم٤مء، ـمقيؾ اًمٕمٜمؼ، واجلٛمُع: اًمٖمراٟمٞمؼ، واًمٖمراٟمؼ، –سمْمؿ اًمٖملم وومتح اًمراء  –( اًمُٖمَرٟمٞمؼ 3)

 واًمٖمراٟم٘م٦م. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(

 ( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: ُمٜمٝمؿ. )اعمّمٓمٗمقي(4)

 اعمرقمِمّٞم٦م: ي٠مظمذه. )اعمّمٓمٗمقي(( ذم 5)

 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م. )اعمّمٓمٗمقي(ش ذم»( يمٚمٛم٦م 6)

ـّ اعمُثب٧م ومٞمٝم٤م: اًمٕم٤مم. )اعمّمٓمٗمقي( (7) ـ اًمٜمٝم٩م وإطمدى اًمٜمسخ اعمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمرقمِمٞم٦ّم وًمٙم  يمذا ذم اعمٓمبقع ُم

 176اًمٜمس٤مء :  ( 8)
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 اٟمتٝمك. (1)،(3)طَمؼا ىَمْدِرهِ  َوَُم٤م ىَمَدُروا اهللىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 قال الناصب خفضه اهلل:

أهؾ اعمٚمؾ واًمنمائع سم٠ممجٕمٝمؿ أمجٕمقا قمغم وضمقب قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء قمـ أىمقل: إّن »

يبّٚمٖمقٟمف  (4)شمٕمّٛمد اًمٙمذب ومٞمام دّل اعمٕمجز اًم٘م٤مـمع قمغم صدىمٝمؿ ومٞمف، يمدقمقى اًمرؾم٤مًم٦م وُم٤م

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إمم اخلالئؼ، إذ ًمق ضم٤مز قمٚمٞمٝمؿ اًمت٘مّقل وآومؽماء ذم ذًمؽ قم٘ماًل ّٕدى إمم 

ز صدور اًمٙمذب قمٜمٝمؿ ومٞمام ذيمر قمغم ؾمبٞمؾ اًمسٝمق إسمٓم٤مل اعمٕمجزة، وهق حم٤مل، وذم ضمقا

ويمثػم ُمـ إئّٛم٦م إقمالم ًمدًٓم٦م  (5)واًمٜمسٞم٤من ظمال ، ومٛمٜمٕمُف إؾمت٤مذ أسمق إؾمح٤مق

اعمٕمجزة قمغم صدىمٝمؿ ذم إطمٙم٤مم، ومٚمق ضم٤مز اخلٚمػ ذم ذًمؽ ًمٙم٤من ٟم٘مْم٤ًم ًمدًٓم٦م اعمٕمجزة، 

وم٠ممجٕم٧م إُّم٦م قمغم  وهق ممتٜمع، وأُّم٤م ؾم٤مئر اًمذٟمقب ومٝمل إُّم٤م يمٗمر أو همػمه; أُّم٤م اًمٙمٗمر

 قمّمٛمتٝمؿ ُمٜمف ىمبؾ اًمٜمبّقة وسمٕمده٤م، وٓ ظمال  ٕطمٍد ُمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ.

وضمّقز اًمِمٞمٕم٦م ًمألٟمبٞم٤مء إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر شم٘مٞم٦ّم قمٜمد ظمق  اهلالك، وذًمؽ سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤ًم، ّٕٟمف 

ي٘ميض إمم إظمٗم٤مء اًمدقمقة سم٤مًمٙمّٚمٞما٦م وشمرك شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م، إذ أومم إوىم٤مت سم٤مًمت٘مّٞم٦م وىم٧م 

                                                             

 1:آٟمٕم٤مم :  ( 1)

 .157-153ص: ( هن٩م احلؼ3)

 ى اًمٜمسخ اخلٓمّٞم٦م اعمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٓمبٕم٦م اعمرقمِمّٞم٦م: ومٞمام. )اعمّمٓمٗمقي(ذم إطمد (4)

خمتٍمًا ذم ه٤مُمش اعمٜم٤مىمِم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت هذا اًمٙمت٤مب اعم٤مّرة ذم  ( شمرضمؿ ًمف اًمسّٞمد اعمرقمٌم 5)

هق أسمق إؾمح٤مق أمحد سمـ أيب ـم٤مهر اًمِم٤مومٕمل »ُمـ اعمجّٚمد إّول، طمٞم٨ُم ىم٤مل هٜم٤مًمؽ:  81اًمّمحٞمٗم٦م 

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. 517اًمبٖمدادي، أظمذ قمٜمف اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي ص٤مطم٥م اًمت٤مريخ اًمٙمبػم وهمػمه، شمقذّم ؾمٜم٦م 
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ة اعمخ٤مًمٗملم. اٟمٔمر إمم ه١مٓء اعمتّمّٚمٗملم جيّقزون إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر قمغم اًمدقمقة ًمٚمْمٕمػ ويمثر

إٟمبٞم٤مء ًمٚمت٘مٞم٦ّم وطمٗمظ أرواطمٝمؿ وشمرك طم٘مقق اهلل، صمّؿ يِمٜمّٕمقن قمغم أهؾ اًمسٜم٦ّم أهّنؿ 

 .جيّقزون اًمسٝمق قمغم إٟمبٞم٤مء 

وأُّم٤م اًمّمٖم٤مئر واًمٙمب٤مئر; يمؾٌّ ُمٜمٝمام إُّم٤م أن يّمدر قمٛمدًا وإُّم٤م أن يّمدر ؾمٝمقًا، أُّم٤م 

 (1)٤مئر ومٛمٜمٕمُف اجلٛمٝمقر ُمـ اعمحّ٘م٘ملم، وإيمثُر قمغم أّٟمف ممتٜمع ؾمٛمٕم٤ًم، ىم٤مل اًم٘م٤ميضاًمٙمب

واعمحّ٘م٘مقن ُمـ إؿم٤مقمرة أّن اًمٕمّمٛم٦م ومٞمام وراء اًمتبٚمٞمغ همػم واضمب٦م قم٘ماًل، إذ ٓ دًٓم٦م 

ًمٚمٛمٕمجزة قمٚمٞمف، وم٤مُمتٜم٤مع اًمٙمب٤مئر ُمٜمٝمؿ قمٛمدًا ُيستٗم٤مد ُمـ اًمسٛمع، وإمج٤مع إُّم٦م ىمبؾ فمٝمقر 

ؽ، وأُّم٤م صدوره٤م ؾمٝمقًا أو قمغم ؾمبٞمؾ اخلٓم٠م ذم اًمت٠مويؾ، وم٤معمخت٤مُر قمدم اعمخ٤مًمٗملم ذم ذًم

ضمقازه، وأُّم٤م اًمّمٖم٤مئر قمٛمدًا ومجّقزه٤م اجلٛمٝمقر، أُّم٤م ؾمٝمقًا ومٝمق ضم٤مئز اشّمٗم٤مىم٤ًم سملم أيمثر 

ّٓ اًمّمٖم٤مئر اخلسٞمس٦م يمرسىم٦م طمّب٦م أو ًم٘مٛم٦م مم٤ّم ُيٜمس٥م وم٤مقمٚمف إمم  أصح٤مسمٜم٤م وأيمثر اعمٕمتزًم٦م، إ

٦م، وىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م: ٓ جيقز قمٚمٞمٝمؿ صٖمػمة وٓ يمبػمة، ٓ قمٛمدًا اًمدٟم٤مئ٦م واخلّس٦م واًمرذاًم

وٓ ؾمٝمقًا وٓ ظمٓم٠ًم ذم اًمت٠مويؾ، وهؿ ُمؼّمؤون قمٜمٝم٤م ىمبؾ اًمقطمل، ومٙمٞمػ سمٕمد اًمقطمل؟ 

ودًمٞمؾ إؿم٤مقمرة قمغم وضمقب قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء ُمـ اًمٙمب٤مئر ؾمٝمقًا وقمٛمدًا ُمـ وضمقه، 

ـُ ٟمذيمر سمٕمض إدًّم٦م ٓ ًمالطمتج٤مج هب٤م قمغم اخلّمؿ، ٕٟمّ  ف ُمقاومؼ ذم هذه اعمس٠مًم٦م، سمؾ وٟمح

 ًمرومع اومؽمائف قمغم إؿم٤مقمرة ذم دمقيز اًمٙمب٤مئر قمغم إٟمبٞم٤مء.

إّول، ًمق صدر قمٜمٝمؿ ذٟم٥م حلرم اشمب٤مقمٝمؿ ومٞمام صدر قمٜمٝمؿ، رضورة أّٟمف حيرم ارشمٙم٤مب 

                                                             

 :14ص 1ًمب٤مىماّلين ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمتٛمٝمٞمد، وىمد ُمّرت شمرمجتف ُمـ اًمسّٞمد اعمرقمٌم ج( هق أسمق سمٙمر ا1)

هق اعمحّ٘مؼ اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ـمٞم٥م اًم٘م٤ميض اًمب٤مىماّلين إؿمٕمري، ُمـ ُمِم٤مهػم قمٚمامء »سم٘مقًمف: 

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. سمبٖمداد وىمؼمه هب٤م 514اجلٛمٝمقر، شمقذّم ؾمٜم٦م 
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ب قَن اهللاًمذٟم٥م، واشّمب٤مقمٝمؿ واضم٥م ًمإلمج٤مع قمٚمٞمف، وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
شمابُِٕمقيِن وَم٤م إِن يُمٜمتُْؿ حُتِ

، وهذا اًمدًمٞمؾ يقضم٥م وضمقب قمّمٛمتٝمؿ قمـ اًمّمٖم٤مئر واًمٙمب٤مئر، ذيمره (1)بِبُْٙمُؿ اهللحُيْ 

إؿم٤مقمرة وومٞمف ُمقاوم٘م٦م اًمِمٞمٕم٦م، ومُٕمٚمؿ أّن إؿم٤مقمرة يقاوم٘مقهنؿ ذم وضمقب قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء ُمـ 

 اًمّمٖم٤مئر واًمٙمب٤مئر، ًمٙمـ ذم اًمّمٖم٤مئر دمقيز قم٘مكم ًمدًمٞمؾ آظمر يمام ؾمٞم٠ميت ذم حت٘مٞمؼ اًمٕمّمٛم٦م.

أذٟمبقا ًمُرّدت ؿمٝم٤مدهتؿ، إذ ٓ ؿمٝم٤مدة ًمٚمٗم٤مؾمؼ سم٤مإلمج٤مع، واًمالزم سم٤مـمؾ اًمث٤مين، ًمق 

سم٤مإلمج٤مع، ّٕن ُم٤م ٓ ُي٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف ذم اًم٘مٞمؾ اًمزائؾ ُمـ ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م يمٞمػ شُمسٛمع ؿمٝم٤مدشمف ذم 

اًمديـ اًم٘مّٞمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ وهذا اًمدًمٞمؾ يدل  قمغم وضمقب قمّمٛمتٝمؿ ُمـ اًمٙمب٤مئر 

 ضم٥م اًمرّد، ٓ ٟمٗمس صدور اًمّمٖمػمة.واإلسار قمغم اًمّمٖم٤مئر، ٕهّن٤م شمق

اًمث٤مًم٨م، إن صدر قمٜمٝمؿ ذٟم٥م وضم٥م زضمرهؿ وشمٕمٜمٞمٗمٝمؿ ًمٕمٛمقم وضمقب إُمر 

سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وإيذائٝمؿ طمرام إمج٤مقم٤ًم، وأيْم٤ًم ًمق أذٟمبقا ًمدظمٚمقا حت٧م 

ـْ َيْٕمِص اهللىمقًمف شمٕم٤ممم:  َأَٓ شمٕم٤ممم:  ، وحت٧م ىمقًمف(3)َوَرؾُمقًَمُف وَم٢مِنا ًَمُف َٟم٤مَر ضَمَٝمٜماؿَ  َوَُم

َٓ شَمْٗمَٕمُٚمقنَ ، وحت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمقُم٤ًم وُمذُّم٦م: (4)قَمغَم اًمٔما٤معملِِمَ  اهلل ًَمْٕمٜم٦َمُ  ، (5)مِلَ شَمُ٘مقًُمقَن َُم٤م 

، ومٞمٚمزم يمقهنؿ ُُمققَمديـ (6)َأشَم٠ْمُُمُروَن اًمٜما٤مَس سم٤ِمًْمؼِمِّ َوشَمٜمَْسْقَن َأْٟمُٗمَسُٙمؿْ وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                                             

 41آل قمٛمران :  ( 1)

 34اجلـ :  (3)
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ويمؾ  ذًمؽ سم٤مـمؾ إمج٤مقم٤ًم، وهذا اًمدًمٞمُؾ أيْم٤ًم يدل  سمٕمذاب ضمٝمٜمؿ وُمٚمٕمقٟملم وُمذُمقُملم، 

 قمغم قمّمٛمتٝمؿ ُمـ يمّؾ اًمذٟمقب، وهمػمه٤م ُمـ اًمدٓئؾ اًمتل ذيمره٤م اإلُم٤مم اًمرازي.

واًمٖمرُض أّن يمّؾ ُم٤م ذيمر هذا اًمرضمؾ مم٤ّم يؽمشّم٥م قمغم ذٟمقب إٟمبٞم٤مء ُمـ ًمزوم إسمٓم٤مل 

 ٓئؾ.طمّج٦م اهلل شمٕم٤ممم، ومٛمذه٥ُم إؿم٤مقمرة سمريء قمٜمف، وهؿ ذيمروا هذه اًمد

وأُّم٤م دمقيُز اًمّمٖم٤مئر اًمتل ٓ شمدل  قمغم اخلّس٦م، ومألّن اًمّمٖمػمة اًمٜم٤مدرة قمٛمدًا ُمٕمٗمّقة قمـ 

سمنم، وٓ يبُٕمد ُمـ اًمبنم وىمقع هذا، صمّؿ اقمٚمؿ أّن حت٘مٞمؼ    جمتٜم٥م اًمٙمب٤مئر، واًمٜمبّل 

هذا اعمبح٨م يرضمُع إمم حت٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٕمّمٛم٦م، وهل قمٜمد إؿم٤مقمرة قمغم ُم٤م ي٘متْمٞمف 

إؿمٞم٤مء يمّٚمٝم٤م إمم اًمٗم٤مقمؾ اعمخت٤مر اسمتداًء أن ٓ خيٚمؼ اهلل ومٞمٝمؿ ذٟمب٤ًم، ومٕمغم  أصٚمٝمؿ ُمـ اؾمتٜم٤مد

هذا ]يـ[ـٙمقُن إٟمبٞم٤مء ُمٕمّمقُملم ُمـ اًمٙمٗمر واًمٙمب٤مئر واًمّمٖم٤مئر اًمداًّم٦م قمغم اخلّس٦م 

واًمرذاًم٦م، وأُّم٤م همػمه٤م ُمـ اًمّمٖم٤مئر، وم٢مهّنؿ ي٘مقًمقن: ٓ دم٥م قمّمٛمتٝمؿ قمٜمٝم٤م، ٕهّن٤م ُمٕمٗمقٌّ 

َتٜمُِبقَن يَمَب٤مئَِر اإِلصْمِؿ َواًْمَٗمَقاطِمَش إِٓا اًمٚماَٛمَؿ ٤مرك اًمٙمبػمة: قمٜمٝم٤م سمٜمّص اًمٙمت٤مب ُمـ شم ـَ جَيْ ِذي اًما

ـَ إَْرِض َوإِْذ َأٟمُتْؿ َأضِمٜما٦ٌم ذِم سُمُٓمقِن  إِنا َرسماَؽ َواؾِمُع اعْمَْٖمِٗمَرِة ُهَق َأقْمَٚمُؿ سمُِٙمْؿ إِْذ َأٟمَِم٠َميُمؿ ُمِّ

قا َأٟمُٗمَسُٙمْؿ  َٝم٤مشمُِٙمْؿ وَمال شُمَزيم  َ٘مكُأُما ـِ اشما دًّم٧م أي٦م قمغم أّن جمتٜم٥م اًمٙمبػمة  (1)ُهَق َأقْمَٚمُؿ سمَِٛم

واًمٗم٤مطمِم٦م ُمٕمٗمقٌّ قمٜمف ُم٤م صدر ُمـ اًمّمٖم٤مئر قمٜمف، وذم أي٦م إؿم٤مرة إمم أّن اإلٟمس٤من ًمـاّم 

ظُمٚمؼ ُمـ إرض وٟمِم٠م ُمٜمٝم٤م، ومال خيٚمق قمـ اًمٙمدورات اًمؽماسمّٞم٦م اًمتل شم٘متيض اًمذٟم٥م 

٘مت٣م اًمٓمبع، وًمـاّم مل يٙمـ ظمال  ُمٚمٙم٦م واًمٖمٗمٚم٦م، ومٙم٤من سمٕمض اًمذٟمقب يّمدر سمحس٥م ُم

اًمٕمّمٛم٦م، ومال ُم١ماظمذة سمف، وأُّم٤م اًمٕمّمٛم٦م قمٜمد احلٙمامء ومٝمل ُمٚمٙم٦م متٜمع اًمٗمجقر، وحتّمُؾ 

هذه اسمتداًء سم٤مًمٕمٚمؿ سمٛمث٤مًم٥م اعمٕم٤ميص وُمٜم٤مىم٥م اًمٓم٤مقم٤مت، وشمت٠ميّمد ذم إٟمبٞم٤مء سمتت٤مسُمع اًمقطمل 
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ٓ يٜمبٖمل، وٓ اقمؽماض قمغم إًمٞمٝمؿ سم٤مٕواُمر اًمداقمٞم٦م إمم ُم٤م يٜمبٖمل، واًمٜمقاهل اًمزاضمرة قماّم 

ُم٤م يّمُدر قمٜمٝمؿ ُمـ اًمّمٖم٤مئر ؾمٝمقًا أو قمٛمدًا قمٜمد ُمـ جيّقز شمٕمّٛمده٤م ُمـ شمرك إومم 

وإومْمؾ، وم٢مهّن٤م ٓ متٜمع اًمٕمّمٛم٦م اًمتل هل اعمٚمٙم٦م، وم٢مّن اًمّمٗم٤مت اًمٜمٗمس٤مٟمّٞم٦م شمٙمقُن ذم 

 اسمتداء طمّمقهل٤م أطمقآً، صمّؿ شمّمػم ُمٚمٙم٤مت سم٤مًمتدري٩م، صمّؿ إّن إٟمبٞم٤مء ُمٙمّٚمٗمقن سمؽمك

اًمذٟمقب، ُُمث٤مسمقن سمف، وًمق يم٤من اًمذٟم٥م ممتٜمٕم٤ًم قمٜمٝمؿ عم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ، إذ ٓ شمٙمٚمٞمػ 

اَم َأَٟم٤م سَمنَمٌ ُِمْثُٚمُٙمْؿ ُيقطَمك إزَِما سمؽمك اعمٛمتٜمع وٓ صمقاب قمٚمٞمف، وأيْم٤ًم وم٘مقًمف:  يدل   (1)ىُمْؾ إِٟما

همػم، ومال يٛمتٜمُع  قمغم مم٤مصمٚمتٝمؿ ًمس٤مئر اًمٜم٤مس ومٞمام يرضمع إمم اًمبنمّي٦م، وآُمتٞم٤مُز سم٤مًمقطمّل ٓ

 صدور اًمذٟم٥م قمٜمٝمؿ يمام ذم ؾم٤مئر اًمبنم.

]هذه[ طم٘مٞم٘م٦م ُمذه٥م إؿم٤مقمرة، وُمـ شم٠مُّمؾ ومٞمف قَمٚمَِؿ أّٟمُف احلؼ  اًمٍميح اعمٓم٤مسمؼ 

ًمٚمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، ويمؾ  ُم٤م ذيمره هذا اًمرضمؾ قمغم ؾمبٞمؾ اًمتِمٜمٞمع، ومال ي٠ميت قمٚمٞمٝمؿ يمام قمٚمٛمتُف 

 جمٛماًل وؾمتٕمٚمٛمف ُمٗمّّمالً قمٜمد أىمقاًمف.

ُم٤م مل يٙمـ ُمـ اًم٘مرآن، ومٝمذا   ـ ىمّم٦م ؾمقرة اًمٜمجؿ وىمراءة اًمٜمبلوُم٤م ذيمرُه ُم

  أُمر مل ُيذيمر ذم اًمّمح٤مح، سمؾ هق ُمذيمقر ذم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم، وذيمروا أّن اًمٜمبل

ًمـاّم اؿمتّد قمٚمٞمف اقمؽماض ىمقُمف قمـ ديٜمف متٜمّك أن ي٠مشمٞمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يت٘مّرب إًمٞمٝمؿ 

ويستٛمٞمؾ ىمٚمقهبؿ، وم٠مٟمزل اهلل قمٚمٞمف ؾمقرة اًمٜمجؿ، وًمـاّم اؿمتٖمؾ سم٘مرائتٝم٤م ىمرأ سمٕمد ىمقًمف 

ى شمٕم٤ممم:  َت َواًْمُٕمزا ُظْمَرى َأوَمَرَأْيُتُؿ اًمالا ْٕ ٟمٞمُؼ شمٚمؽ اًمٖمرا: »(3)َوَُمٜم٤َمَة اًمثا٤مًمِث٦ََم ا

، ومٚماّم ؾمٛمٕمـ]ـتـ[ـُف ىمريش ومرطمقا سمف، وىم٤مًمقا: ىمد ذيمر شاًمُٕمغم، ُمٜمٝم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م شُمردمك

                                                             

 7ومّمٚم٧م :  ( 1)

 31-:1اًمٜمجؿ :  ( 3)



 1 –إٟمبٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن                                                                                         31ص 3احلؼ جإطم٘م٤مق 

 

آهلتٜم٤م سم٠مطمسـ اًمذيمر، وم٠مشم٤مُه ضمؼمئٞمؾ سمٕمدُم٤م أُمسك، وىم٤مل ًمُف: شمٚمقت قمغم اًمٜم٤مس ُم٤م مل 

ًمذًمؽ طمزٟم٤ًم ؿمديدًا، وظم٤م  ُمـ اهلل ظمقوم٤ًم قمٔمٞماًم،   أشمٚمف قمٚمٞمؽ، ومحزن اًمٜمبّل 

ـْ َرؾُمقلٍ َوَُم٤م َأرْ ومٜمزل ًمتسٚمٞمتف:  َؽ ُِم
ـْ ىَمبْٚمِ ، أي٦م، هذا ُم٤م ذيمره سمٕمض (1)ؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

اعمٗمرّسيـ، واؾمتدّل سمف ُمـ ضمّقز اًمٙمب٤مئر قمغم إٟمبٞم٤مء، وإؿم٤مقمرة أضم٤مسمقا قمـ هذا سم٠مٟمف 

اًمِمٞمٓم٤من ىمرأ  ف ُمـ إًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤من يٕمٜمل أنّ ل قمغم اًم٘مراءة هق أٟمّ قمغم شم٘مدير محؾ اًمتٛمٜمّ 

ـّ اًمٜمبل   هذه أي٦م اعمٜم٘مقًم٦م وظمٚمط صقشمف سمّمقت اًمٜمبل   أّٟمف   طمتّك فم

ىمرأه٤م، ىم٤مًم٧م إؿم٤مقمرة: وإن مل يٙمـ ُمـ إًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤من سمؾ يم٤من اًمٜمبل صغم   

اهلل قمٚمٞمف ىم٤مرئ٤ًم هل٤م; يم٤من ذًمؽ يمٗمرًا ص٤مدرًا قمٜمف، وًمٞمس سمج٤مئز إمج٤مقم٤ًم، وأيْم٤ًم رسّمام يم٤من 

آٟم٤ًم، وشمٙمقُن اإلؿم٤مرة سمتٚمؽ اًمٖمراٟمٞمؼ إمم اعمالئٙم٦م، ومٜمُسخـ]ـ٧م[ ُم٤م ُذيمر ُمـ اًمٕمب٤مرة ىمر

شمالوهت٤م ًمإلهي٤مم، وُمـ ىمرأ ؾمقرة اًمٜمجؿ وشم٠مُّمؾ ذم شمت٤مسُمع آي٤مهت٤م قمٚمؿ أّن هذه اًمٙمٚمامت 

ٓ يٚمتئُؿ وىمققمٝم٤م سمٕمد ذيمر إصٜم٤مم وٓ ذم أصمٜم٤مئٝم٤م، وٓ يٛمٙمـ ًمٚمبٚمٞمغ أن يتٗمّقه هب٤م ذم 

ٚمتئؿ ذيمره٤م قمٜمد ذيمر اعمالئٙم٦م، وهق ىمقًمف ُمدح إصٜم٤مم قمٜمد ذيمر ُمذُّمتٝم٤م، ٟمٕمؿ ي

ـْ سَمْٕمِد َأْن َي٠ْمَذنَ شمٕم٤ممم:  ٓا ُِم ئ٤ًم إِ َٓ شُمْٖمٜمِل ؿَمَٗم٤مقَمُتُٝمْؿ ؿَمٞمْ اَمَواِت  ـْ َُمَٚمٍؽ ذِم اًمسا  َويَمْؿ ُِم

ـْ َيَِم٤مُء َوَيْرىَض  اهلل َ
شمٚمؽ اًمٖمراٟمٞمُؼ اًمُٕمغم، وأّن »، ومٝمٝمٜم٤م ُم٤م يٜم٤مؾم٥م أن شُم٘مرأ: (3)عمِ

ـّ شُمردمك ومُٕمٚمؿ أّٟمف ًمق صّح هذا ًمٙم٤من ذم وصػ اعمالئٙم٦م صمّؿ ُٟمسخ ًمإلهي٤مم ، شؿمٗم٤مقمتٝم

 أو ًمٖمػمه، واهلل أقمٚمؿ.

هذه أضمقسم٦م إؿم٤مقمرة، ومُٕمٚمؿ أّن ُم٤م اقمؽمض قمٚمٞمٝمؿ هذا اًمرضمؾ، ومٝمق ُمـ سم٤مب 
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ومٝمؿ يٛمٜمٕمقن صّح٦م هذا قمـ أصٚمف، وذيمر اًمِمٞمخ اإلُم٤مم  (1)ُمٗمؽمي٤مشمف، وأُّم٤م اعمٖم٤مرسم٦م

ذم يمت٤مب اًمِمٗم٤م  سمتٕمريػ  (3)اًم٘م٤ميض أسمق اًمٗمْمؾ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض اًمٞمحّمبل اعمٖمريب

أّن هذا ُمـ اعمٗمؽمي٤مت وشمٕمّٚمؼ هب٤م اعمالطمدة وٓ أصؾ ًمف، وسم٤مًمغ    طم٘مقق اعمّمٓمٗمك

 ، اٟمتٝمك.شذم هذا يمّؾ اعمب٤مًمٖم٦م

 أقول:

 ورضوب ُمـ اعمالم.يتقضّمف قمٚمٞمف وضمقه ُمـ اًمٙمالم 

ومٛمٜمٕمُف إؾمت٤مذ أسمق إؾمح٤مق ويمثػم ُمـ إئّٛم٦م »، ومألّن ىمقًمف: أّما أّولا 

ٓ خيٚمق قمـ متقيف، إذ ضمّقزه اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر يمام ُذيمر ذم اعمقاىمػ، وهق ش إقمالم

 ُمـ أقمالم إؿم٤مقمرة.

ومألّن دقمقاه اإلمج٤مع قمغم قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء ُمـ اًمٙمٗمر ىمبؾ اًمٜمبّقة  وأّما ثاىواا،

ُمـ إؿم٤مقمرة خم٤مًمػ ذم ذًمؽ، وضمّقز سمٕمث٦م ُمـ يم٤من (4) ده٤م يم٤مذسم٦م، ّٕن اسمـ ومقركوسمٕم

                                                             

( مجع اعمٖمريب، ُأريد هبؿ حمّدصمق سمالد إٟمدًمس وإومري٘مٞم٤م وهمػممه٤م ُمـ أىمٓم٤مر اعمٖمرب، وهؿ يم٤مسمـ طمزم 1)

 وظمٚمؼ ٓ حُيّمقن. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(واًم٘مْم٤مقمل واًمٓمٗمٞمكم واًم٘مرـمبل واًمٓمٚمٞمٓمكم 

 ُمـ هذا اعمجّٚمد. )اعمّمٓمٗمقي( 41( راضمع شمرمجتف ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمحٞمٗم٦م 3)

هق حمّٛمد سمـ احلسـ ]أو احلسلم[ سمـ ومقرك أسمق سمٙمر اإلصبٝم٤مين، إصقزم اعمتٙمّٚمؿ اًمٜمحقي  (4)

اًمٗم٘مف  إدي٥م، ًمف يمت٥م ُمٜمٝم٤م; يمت٤مب ُمِمٙمؾ احلدي٨م، وىمد ـُمبع سمٕمْمف سم٤مهلٜمد، وهمػمه ُمـ أصم٤مر ذم

[ ُمـ يمت٤مب اًمٙمٜمك يمالُم٤ًم ًمف، وهق أّٟمف 546ص 1وأصقًمف واًمٙمالم وإدب. ٟم٘مؾ اعمحّدث اًم٘مٛمل ]ج

، شمقذّم شؿمٖمؾ اًمٕمٞم٤مل ٟمتٞمج٦م ُمت٤مسمٕم٦م اًمِمٝمقة سم٤محلالل، ومام فمٜمّؽ سم٘مْمّٞم٦م ؿمٝمقة احلرام؟»يم٤من ي٘مقل: 
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وىم٤مل سمٕمض »يم٤مومرًا، ويدل  قمٚمٞمف أيْم٤ًم ُم٤م ؾمٜمذيمره ُمـ يمالم اًمٖمزازم ذم اعمٜمخقل: 

ٓا وَمَٝمَدى  يم٤من يمذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   احلِمقّي٦م أّن ٟمبّٞمٜم٤م ، وهق (1)َوَوضَمَدَك َض٤م

 ش.اًمُرؿمد ومٞمام يتٕمّٚمؼ سم٤مُٕمقر اًمنمقمّٞم٦م ىمبؾ اًمبٕمث٦مهمٚمط إذ اًمْمالل هٝمٜم٤م قمدم 

رٌء ذيمرُه ش ضمّقز اًمِمٞمٕم٦م إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر شم٘مّٞم٦م»ومألّن ُم٤م ذيمره ُمـ أّٟمف  وأّما ثالثاا،

ص٤مطم٥م اعمقاىمػ، وهق ومري٦م سمال ُمري٦م، وىمد ظم٤مب ُمـ اومؽمى، يدل  قمغم ذًمؽ يمالم 

 ٞم٨ُم ىم٤مل: اًمٗم٤مضؾ اًمبدظمٌم احلٜمٗمل ذم سمح٨م إومٕم٤مل ُمـ ذح ُمٜمٝم٤مج إصقل طم

إيمثر ُمـ اعمحّ٘م٘ملم قمغم أّٟمف ٓ يٛمتٜمع قم٘ماًل ىمبؾ اًمٜمبّقة ذٟم٥ٌم ُمـ يمبػمة أو »

صٖمػمة ظمالوم٤ًم ًمٚمرواومض ُمٓمٚم٘م٤ًم، وًمٚمٛمٕمتزًم٦م ذم اًمٙمب٤مئر، وٓ ظمال  

ّٓ اًمٗمْمٞمٚمٞم٦ّم ُمـ اخلقارج سمٜم٤مًء قمغم أصٚمٝمؿ  ٕطمٍد ذم اُمتٜم٤مع اًمٙمٗمر قمٚمٞمٝمؿ إ

فُ ُمـ أّن يمّؾ ُمٕمّمٞم٦م يمٗمر، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َوقَمََم  آَدُم َرسما
، ضمّقز (3)

اًمبٕمض قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد ظمق  شمٚمػ اعمٝمج٦م إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر، وأُّم٤م سمٕمد اًمٜمبّقة، 

وم٤مإلمج٤مُع قمغم قمّمٛمتٝمؿ قمـ شمٕمّٛمد اًمٙمذب ذم إطمٙم٤مم ًمدًٓم٦م اعمٕمجزة 

 ، شقمغم صدىمٝمؿ، وأُّم٤م همٚمٓم٤ًم ومجّقزه اًم٘م٤ميض، وُمٜمٕمف اًمب٤مىمقن.. إًمخ

ضمّقز إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر قمغم إٟمبٞم٤مء وىمد قُمٚمؿ ُمـ هذا أُمران، أطمدمه٤م أّن ُمـ 

                                                                                                                                               

سمقر، وُدومـ ذم ، وإّوُل أىمرب إمم اًمّمّح٦م، وُٟم٘مؾ ٟمٕمِمف إمم سمٚمدة ٟمٞمس٤م557وىمٞمؾ  517ُمسٛمقُم٤ًم ؾمٜم٦م 

 حمّٚم٦م احلػمة ُمـ حماّلهت٤م اًمٙمبػمة. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(

 8اًمْمحی  :  (1)

 131ـم ف  :  ( 3)
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ّٓ ًمٓمرح هبؿ يمام ىم٤مل ؾم٤مسم٘م٤ًم:  ظمالوم٤ًم »ظمقوم٤ًم مج٤مقم٦م جمٝمقًم٦م همػم اًمِمٞمٕم٦م، وإ

، وصم٤مٟمٞمٝمام أّن ُمـ ضمّقز ذًمؽ إّٟمام ضمّقزه ىمبؾ اًمٜمبّقة ٓ سمٕمده٤م طمّتك شًمٚمرواومض

يتقضمف قمٚمٞمف ُم٤م ذيمره اًمٜم٤مص٥م ُمـ أّن ذًمؽ ُيٗميض إمم إظمٗم٤مء اًمدقمقة سم٤مًمٙمّٚمٞما٦م، 

ذم ُم٘م٤مم  ًمؽ أّن اإلُم٤مُمّٞم٦م ىم٤مًمقا أّن إفمٝم٤مر اًمتؼّمي قمـ إئّٛم٦م وٟم٤مهٞمؽ ذم ذ

، : » قمٚمٞمف اًمسالمؾمتدًّمقا قمٚمٞمف سم٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملماًمت٘مّٞم٦م طمرام، وا أُّم٤م اًمس٥م 

، وُمـ اًمبلّم أهّنؿ شومسّبقين وم٢مّٟمف زم زيم٤مة وًمٙمؿ ٟمج٤مة، وأُّم٤م اًمؼماءة ومٛمّدوا إقمٜم٤مق

ًمؼماءة قمـ أئّٛمتٝمؿ شم٘مّٞم٦م، ومٙمٞمػ جيّقزون إذا مل جيّقزوا ٕٟمٗمسٝمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م إفمٝم٤مر ا

ُمع شم٠ميٞمدهؿ سم٤مًمٜمٗمقس اًم٘مدؾمّٞم٦م واًم٘مقى  إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر ًمألٟمبٞم٤مء وإئّٛم٦م 

يٗميض إمم »اًمرسم٤مٟمّٞم٦م؟ صمّؿ ٓ خيٗمك ُم٤م ذم يمالم اًمٜم٤مص٥م ُمـ ؾمامضم٦م شمٙمرار ًم٘مقًمف: 

 ُمـ همػم ـم٤مئؾ أصاًل.ش إظمٗم٤مء اًمدقمقة سم٤مًمٙمّٚمٞما٦م

وأُّم٤م اًمٙمب٤مئر، ومٛمٜمٕمف اجلٛمٝمقر ُمـ »ومألّن ُم٤م ذيمره سم٘مقًمف:  وأّما رابعاا،

ُمردوٌد سم٠مّن اعمحّ٘م٘ملم ُمٜمٝمؿ إّٟمام ُمٜمٕمقا ذًمؽ ذم زُم٤من ٟمبّقهتؿ ٓ ىمبٚمف،  (1)شاعمحّ٘م٘ملم

                                                             

 ( هٜم٤م شمٕمٚمٞم٘مت٤من:1)

  وممّـ واوم٘مٜم٤م ُمـ اعمٕمدوديـ ُمـ أيم٤مسمر أهؾ اًمسٜم٦ّم ذم احلٙمؿ سمٕمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء ىمبؾ اًمبٕمث٦م وسمٕمده٤م اًمِمٞمخ

اعمٙمّٞم٦م، وذًمؽ ّٕٟمف طمٙمؿ سمٕمّمٛم٦م قمٛمقم آل  اًمٗم٤مضؾ اعمقطّمد اسمـ اًمٕمريب ذم يمت٤مسمف اعمسّٛمك سم٤مًمٗمتقطم٤مت

 )رض( ُمـ إئّٛم٦م آصمٜمل قمنم وهمػمهؿ ُمـ اًمس٤مدات، سمؾ طمٙمؿ سمٕمّمٛم٦م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد  اًمٜمبل

 وأوٓده ًمدظمقًمف ذم أهؾ اًمبٞم٧م سمٛم٘مت٣م احلدي٨م اعمِمٝمقر، ومٞمٙمقُن ُمراده سمٕمّمٛم٦م ُمـ قمدا إئٛم٦م 
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جم٤مل هٝمٜم٤م ًمٚمتخّمٞمص سمام ىمبؾ اًمبٕمث٦م وسمٕمده٤م، ُمـ مجٚم٦م أل قمّمٛمتٝمؿ ُمـ أّول اًمٕمٛمر إمم آظمره، إذ ٓ 

ذم مجٞمع  وإئٛم٦م أو سمام ىمبؾ اإلُم٤مُم٦م وسمٕمده٤م، وُمـ اًمبلّم أّن طمٙمٛمف سمٕمّمٛم٦م ُمـ قمدا إٟمبٞم٤مء 

اًمٕمٛمر يستٚمزم طمٙمٛمف سمٕمّمٛمتٝمؿ قمغم هذا اًمقضمف اعمّمٜمّػ ذم شمقضٞمح أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون ذم ُمٜم٤مىم٥م 

 )اعم١مًّمػ( ، وم٤مرضمع إًمٞمف.قمٚمٞمف اًمسالمأُمػم اعم١مُمٜملم 

  ّاًم٘مت٤مد، ظمرط ذًمؽ يٜم٤مذم ُم٤م إصمب٤مت ودون اًمٓم٤مهرة ُمسّٚمؿ، اًمٕمؽمة قمـ واٟمحراومف قمريب اسمـ شمسٜمـ  إن 

 اعم١مُمٜملم جم٤مًمس ذم    يم٤معمّمٜمّػ شمِمّٞمٕمف إمم ذهبقا أهّنؿ اإلُم٤مُمّٞم٦م وأصح٤مسمٜم٤م قمٚمامئٜم٤م سمٕمض ُمـ واًمٕمجٞم٥م

 وم٢مّٟمف سمتِمّٞمٕمف، ىمقًمف يٜم٘مض ٓ اعمقضع هذا ذم قمريب اسمـ سم٘مقل اؾمتدًٓمف أنّ  قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ همػمه، ذم وهمػمه

 – اعم١مًّمػ أنّ  ٓ قمٚمٞمٝمؿ; طمّج٦م ىمقًمف ومٞمٙمقن سمتسٜمّٜمف، ىم٤مئٚمقن ٕهّنؿ اًمسٜم٦ّم سم٠مهؾ اعمتسّٛملم قمغم سمف يستدل   إّٟمام

 أيم٤مسمر ُمـ اعمٕمدوديـ ُمـ» سم٠مّٟمف قمريب اسمـ قمـ قمؼّم  أّٟمف دمد وهلذا سمتسٜمّٜمف، ومٕمالً  يٕمت٘مد – وقمٜمف قمٜم٤ّم اهلل قمٗمك

 اًمذي – اًمٖمزازم ؿم٠من ذم ىم٤مًمف ُم٤م أيْم٤مً  ذًمؽ قمـ ويٙمِمُػ  اًمتزاُم٤ًم، أيم٤مسمرهؿ ُمـ أّٟمف ي٘مؾ ومل شاًمسٜم٦ّم أهؾ

 ذم شمرمج٦م ًمف وشمرضمؿ اًمِمٞمٕم٦م قمٚمامء ؾمٚمؽ ذم ٟمٔمٛمف طمٞم٨م – اًمٙمت٤مب هذا ُمٓم٤موي ذم يمثػماً  ذيمره يتٙمّرر

 و همزاًمی شمِمٞمع سمف طمٙمؿ چقن يمف ٟمگقيد يمسی: »ٟمّّمف ُم٤م ومٞمٝم٤م وىم٤مل اعم١مُمٜملم، جم٤مًمس ُمـ اًمس٤مسمع اعمجٚمس

 يمت٥م در يمف را ايِم٤من ؾمخٜم٤من يمف سم٤ميد پس ٟمٛمقديد، دارٟمد اؿمتٝم٤مر ؾمٜم٧م اهؾ ُمذه٥م سمف يمف او ُم٤مٟمٜمد

 شمِمٞمع سمف ُم٤م طمٙمؿ يمف گقيٞمؿُمی يمف زيرا ٟمس٤مزيد، طمّج٧م ؾمٜم٧ّم اهؾ سمر اؾم٧م ُمسٓمقر آن همػم و يمالُمٞمف

 ؾمٜم٧م اهؾ ُمقاومؼ ايِم٤من طم٤مل فم٤مهر يمف ٟمٞمس٧م ؿمک و اؾم٧م، ايِم٤من طم٤مل سم٤مـمـ سمف ٟمٔمر او اُمث٤مل و همزاًمی

 اًمٗمْمالء اًمس٤مدة سمٕمض قمّرب وىمد ،شؿمده واىمع مج٤مقم٧م آن قم٘م٤مئد ـمبؼ سمر ايِم٤من شمّم٤مٟمٞمػ و سمقده

 قمغم هؿ ممّـ وأرضاسمف اًمٖمزازم سمتِمّٞمع طمٙمٛمتؿ أّٟمٙمؿ سمام: ًمٜم٤م ُي٘م٤مل ٓ: »اًمٜمحق هبذا اًمٕمب٤مرة هذه اعمٕم٤مسيـ

، وإًمٞمٙمؿ مج٤مقمتٙمؿ ُمـ ّٕٟمف قمٚمٞمٝمؿ، اًمسٜم٦ّم ٕهؾ اعمقاوم٘م٦م سمآرائف حتتّجقا أن ًمٙمؿ ومٚمٞمس ؿم٤ميمٚمتف،  ومال ُيٕمزى 
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ومٔمٝمر اًمتٗم٤موت سملم ُمذهبٝمؿ وُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م شمٗم٤موت ُم٤م سملم إرض واًمسامء، 

ح ذم اعمقاىمػ وذطمف سمام ذيمرٟم٤مه طمٞم٨م وىمع ومٞمٝمام:  ًمٜم٤م قمغم ُم٤م هق »وىمد ُسّ

اعمخت٤مر قمٜمدٟم٤م، وهق أّن إٟمبٞم٤مء ذم زُم٤من ٟمبّقهتؿ ُمٕمّمقُمقن قمـ اًمٙمب٤مئر ُمٓمٚم٘م٤ًم 

، واًمٔم٤مهر أهّنؿ إّٟمام ضمّقزوا ذًمؽ قمغم شإًمخوقمـ اًمّمٖم٤مئر قمٛمدًا وضمقه، إّول..

إٟمبٞم٤مء ًمٞمدومٕمقا اؾمتبٕم٤مد ظمالوم٦م ظمٚمٗم٤مئٝمؿ اًمثالصم٦م ُمع ؾمبؼ يمٗمرهؿ، ومٙمٞمػ 

 يرضمع حمّ٘م٘مقهؿ قمـ ذًمؽ؟

وم٤مُمتٜم٤مع اًمٙمب٤مئر ُمٜمٝمؿ قمٛمدًا ُيستٗم٤مد ُمـ اًمسٛمع، وإمج٤مع »ومألّن ىمقًمف:  امساا،وأّما خ

قمٜمٝمؿ، ّٕن  ٓ يدومع شمِمٜمٞمع اعمّمٜمّػ ش إُّم٦م ىمبؾ فمٝمقر اعمخ٤مًمٗملم ذم ذًمؽ

 اعمخ٤مًمٗملم ذم ذًمؽ إّٟمام هؿ مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمسٜم٦ّم واجلامقم٦م، ومػمضمع وسم٤مًمف إمم مجٞمٕمٝمؿ.

وٟمحـ ٟمذيمر سمٕمض إدًّم٦م ٓ ًمالطمتج٤مج هب٤م »ومألّن ىمقًمف:  وأّما سادساا،

ُمدظمقٌل سم٠مّن إؿم٤مقمرة مل يقاوم٘مقا ش قمغم اخلّمؿ، ّٕٟمف ُمقاومؼ ذم هذه اعمس٠مًم٦م

ّٓ ومٞمام سمٕمد اًمٜمبّقة، وأُّم٤م ىمبٚمٝم٤م وم٘مد ىم٤مل  اخلّمؿ ُمـ اعمٕمتزًم٦م واإلُم٤مُمٞم٦ّم إ

، ومٗمل إؿم٤مقمرة سمجقاز صدور اًمٙمب٤مئر قمٜمٝمؿ دون اًمِمٞمٕم٦م واعمٕمتزًم٦م يمام ُمرّ 

                                                                                                                                               

 طم٤مهلؿ فم٤مهر سمٛمقاوم٘م٦م ؿمّؽ  وٓ ًمبقاـمٜمٝمؿ، ٟمٔمراً  سمتِمّٞمٕمٝمؿ طمٙمٛمٜم٤م إّٟمام: ٟم٘مقل وم٢مّٟم٤م. اًمسٜم٦ّم أهؾ سمف ُي١ماظمذ

 ُم٤م خيٗمك وٓ ،شهذه احل٤مل فم٤مهر قمغم سمٜم٤مءً  اًمسٜم٦ّم ٕهؾ اعمقاوم٘م٦م شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ وضٕمقا وىمد اًمسٜم٦ّم، ٕهؾ

 ختٗمٞمف ُم٤م ٟمٙمِمػ أن ًمٜم٤م وأّٟمك اخلّمقم، قمغم اًمتِمٞمّع إضٗم٤مء ذم اًمسديد همػم اًمتٙمّٚمػ ُمـ اًمٕمب٤مرة هذه شمٙمِمٗمف

 (اعمّمٓمٗمقي. )وقمٜمف قمٜم٤ّم وقمٗمك اًمِمٝمٞمد اعم١مًّمػ ُمقٟٓم٤م اهلل رطمؿ ؿمٕمري؟ ًمٞم٧م سمقاـمٜمٝمؿ
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يمالُمف هذا أيْم٤ًم متقيف وشمٚمبٞمس يمام ٓ خيٗمك، ويمذا اًمٙمالم ومٞمام ذيمره قمٜمد 

ومُٕمٚمؿ أّن إؿم٤مقمرة يقاوم٘مقن ذم وضمقب »شم٘مرير اًمدًمٞمؾ إّول سم٘مقًمف: 

، واحل٤مصُؾ أّن اًمدٓئؾ اًمتل شقمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء ُمـ اًمّمٖم٤مئر واًمٙمب٤مئر.. إًمخ

اًمٙمب٤مئر واًمّمٖم٤مئر ذيمره٤م إّٟمام اؾمتدًّمقا هب٤م قمغم وضمقب قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء قمـ 

ذم هذا  قم٤مه إؿم٤مقمرة يمام ّسح سمف اًمسٞمّدسمٕمد اًمبٕمث٦م، وهذا هق اًمذي ادّ 

قمٚمٞمف اعم٘م٤مم ذم ذح اعمقاىمػ وومخر اًمديـ اًمرازي ذم شمٗمسػمه ؾمقرة يقؾمػ 

 طمٞم٨م ىم٤مل: اًمسالم 

اعمٕمتؼُم قمٜمدٟم٤م قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء ذم وىم٧م طمّمقل اًمٜمبّقة، وم٠مُّم٤م ىمبٚمٝم٤م ومذًمؽ »

 ، اٟمتٝمك، شهمػم واضم٥م

ذيمرُه اًمٜم٤مص٥م ُمـ ُمقاوم٘م٦م إؿم٤مقمرة ُمع اإلُم٤مُمّٞم٦م واعمٕمتزًم٦م ذم ذًمؽ ٓ  ومام

يّمح  قمغم إـمالىمف، وإّٟمام اعمقاوم٘م٦م ذم طمٙمؿ ُم٤م سمٕمد اًمبٕمث٦م وم٘مط يمام قمروم٧م، وُم٤م 

ٓ يّمح  ُمٓمٚم٘م٤ًم إذ اًمتجقيز ش ٟمسب٦م دمقيز اًمٙمب٤مئر إمم إؿم٤مقمرة اومؽماء»ذيمره ُمـ أّن 

ٚمٞمف يمالم اعمقاىمػ، قمغم أّٟمف ىمد هدم ُمٜمٝمؿ واىمع ىمبؾ اًمبٕمث٦م وسمٕمده٤م يمام دّل قم

ص٤مطم٥م اعمقاىمػ دقمقى اًمٕمّمٛم٦م قمـ أؾّمٝمـ]ـ٤م[  طمٞم٨م ىم٤مل قمٜمد ُمٜمع قمّمٛم٦م 

 شسمْمٕم٦م ُمٜمّل»: (1)إّن ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ»: ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤موم٤مـمٛم٦م اعمٕمّمقُم٦م 

                                                             

( هٙمذا وردت اًمّمالُة سمؽماًء ذم اعمّمدر، وهل يم٤مُمٚم٦م ذم اعمرقمِمّٞم٦م، وذم اعمقضع اًمالطمؼ مل شمرد 1)

 اعمّمدر، وًمٙمٜمّٝم٤م وردت ذم اعمرقمِمّٞم٦م. )اعمّمٓمٗمقي(اًمّمالة أصاًل ذم 
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شم٘مّدم ُم٤م    ، ٓ طم٘مٞم٘م٦م، ومال يٚمزُم قمّمٛمتٝم٤م، وأيْم٤ًم قمّمٛم٦م اًمٜمبل(1)جم٤مز ىمٓمٕم٤مً 

 ، اٟمتٝمك، وىمد ؾمب٘مف ذم ذًمؽ اًمٖمزازم، سمؾ اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر.(3)شومٞمٝمـ]ـ٤م[

ىم٤مل اًمٖمزازم ذم سمح٨م أومٕم٤مل اًمرؾمقل ُمـ يمت٤مسمف اعمقؾمقم سم٤معمٜمخقل ذم 

واعمخت٤مُر ُم٤م ذيمره اًم٘م٤ميض، وهق أّٟمف ٓ جي٥م قم٘ماًل قمّمٛمتٝمؿ إذ ٓ »إصقل: 

اؾمتح٤مًم٦م وىمققمف سمرضورة اًمٕم٘مؾ وٓ يٜمٔمره، وًمٞمس هق ُمٜم٤مىمْم٤ًم عمدًمقل  (4)ُيستب٤من

ومٞمام خُيؼم قمـ اهلل شمٕم٤ممم ٓ  (5)اعمٕمجزة، وم٢مّن ُمدًمقًمف صدق اًمٚمٝمج٦م وقمدم يمذسمف

قمٛمدًا وٓ ؾمٝمقًا، وُمٕمٜمك اًمتٖمػّم سم٤مـمؾ، وم٢مّٟم٤م ٟمجّقز أن يٜمّب٠م اهلل شمٕم٤ممم يم٤مومرًا وي١مّيده 

، اٟمتٝمك، وفمٜمّل أّن هذا آضٓمراب وآظمتال  ُمٜمٝمؿ إّٟمام هق ٕهّنؿ شسم٤معمٕمجزة

ىم٤مًمقا سمٕمّمٛمتٝمؿ ذم اجلٛمٚم٦م، وإذا ٟمٔمروا إمم  إذا ٟمٔمروا إمم قمٚمّق ؿم٠من إٟمبٞم٤مء 

طم٤مل أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وأّٟمف يٚمزم ُمـ قمدم اًمٕمّمٛم٦م ذم اًمقاىمع قمدم 

اّم ىم٤مًمقا ٟمدُمقا قم  قمـ رؾمقل اهلل صالطمٞمتٝمؿ ٕن يٙمقٟمقا ظمٚمٞمٗم٦م وٟم٤مئب٤مً 

أّوًٓ، وىم٤مًمقا حلٗمظ طم٤مهلؿ وظمالومتٝمؿ أّن إٟمبٞم٤مء أيْم٤ًم ًمٞمسقا سمٛمٕمّمقُملم، 

وحُيتٛمؾ أن يٙمقن آظمتال  ٓظمتال  ـمب٤مئٕمٝمؿ ذم آشّمّم٤م  سم٤محلٞم٤مء قمـ 

                                                             

 ( هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اعمّمدر وم٘مط. )اعمّمٓمٗمقي(1)

 ، واًمٙمٚمٛم٦م إظمػمة ذم اعمرقمِمّٞم٦م: ومٞمف. )اعمّمٓمٗمقي(719ص 4ج :( اعمقاىمػ3)

 ( ذم ٟمسخ٦م ظمٓمّٞم٦م ُمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٓمبٕم٦م اعمرقمِمّٞم٦م: يثب٧م. )اعمّمٓمٗمقي(4)

 اًمٜمسخ دون همػمه٤م. )اعمّمٓمٗمقي(ذم سمٕمض ش وقمدم يمذسمف»( ىمقًمف: 5)
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 اخل٤مًمؼ واخلالئؼ وقمدُمف، ومت٠مُّمؾ، وم٢مّن اًمٗمٙمر ومٞمٝمؿ ـمقيؾ.

هذا اًمرضمؾ مم٤ّم واًمٖمرُض أّن يمّؾ ُم٤م ذيمر »ومألّن ُم٤م ذيمره سم٘مقًمف:  وأّما سابعاا،

ُمـ ًمزوم إسمٓم٤مل طمج٦م اهلل، ومٛمذه٥م إؿم٤مقمرة  يؽمشّم٥م قمغم ذٟمقب إٟمبٞم٤مء 

ُمدومقع سم٠مّن همرضف هذا ُمِمقب  شقمٜمف سمريء، وهؿ ذيمروا هذه اًمدٓئؾ.. إًمخ

إّٟمام رشّم٥م إسمٓم٤مل  سم٤محلٞمٚم٦م واًمتٚمبٞمس يمٖمػمه ُمـ اعم٘مّدُم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م، وم٢مّن اعمّمٜمّػ 

ُمـ اقمؽماومف سمحّ٘مٞما٦م إصٜم٤مم ويمقن   ًمٜمبلطمّج٦م اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُم٤م ٟمسبقا إمم ا

يبٓمؾ طمّجتف مم٤ّم ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره، وىمد قمروم٧م مم٤ّم   صدور ُمثؾ ذًمؽ قمٜمف

 شوهؿ ذيمروا هذه اًمدٓئؾ»أؾمب٘مٜم٤مه اؾمتٕمامًمف اًمتٛمقيف واًمتٚمبٞمس أيْم٤ًم ذم ىمقًمف: 

عم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ أهّنؿ إّٟمام أىم٤مُمقا هذه اًمدٓئؾ قمغم قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء سمٕمد اًمبٕمث٦م ٓ 

ىمبٚمٝم٤م، وٓ ٟمسّٚمؿ طمّجٞما٦م ُمـ صدر قمٜمف اًمٙمٗمر وهمػمه ُمـ اًمٙمب٤مئر ىمبؾ اًمبٕمث٦م يمام 

 ؾمٜمبّٞمٜمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

إؿم٤مقمرة ي٘مقًمقن: ٓ دم٥م قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء »ومألّن ُم٤م ذيمرُه ُمـ أّن  وأّما ثامناا،

، ُمردود سم٠مّن اؾمتٕم٘م٤مب سمٕمض شاًمّمٖم٤مئر، ٕهّن٤م ُمٕمٗمّقة سمٜمص اًمٙمت٤مب.. إًمخقمـ 

اًمذٟمقب ًمٚمٕمٗمق ٓ يدومع اًمٜمُٗمرة قمـ ص٤مطمبف وومتقر آقمت٘م٤مد ومٞمف، ومٞمس٘مط حمّٚمف 

ورشمبتف قمٜمد اًمٕمقام، ومال يٜم٘م٤مدون إمم إـم٤مقمتف، ومتٜمتٗمل وم٤مئدة اًمبٕمث٦م يمام ؾمٞم٠ميت ذم 

 . يمالم اعمّمٜمّػ

وذم أي٦م إؿم٤مرة إمم أّن اإلٟمس٤من ًمـاّم ظُمٚمؼ ُمـ »ومألّن ذم ىمقًمف:  وأّما تاسعاا،

 قمـ ىمري٥م. –إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  –، يمالم ؾمٜمِمػُم إًمٞمف شإرض.. إًمخ
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وًمـاّم مل يٙمـ ظمال  ُمٚمٙم٦م اًمٕمّمٛم٦م، ومال ُم١ماظمذة »ومألّن ىمقًمف:  وأّما عارشاا،

ومٞمف ُم١ماظمذشم٤من فم٤مهرشم٤من; إطمدامه٤م أّن آقمتب٤مر سمٛمخ٤مًمٗم٦م ُمٚمٙم٦م اًمٕمّمٛم٦م  شومٞمف

وقمدُمٝم٤م همػم ُمٗمٝمقم ُمـ سيح اًم٘مرآن وٓ ُمـ إؿم٤مرشمف، سمؾ هق سيح اًمبٓمالن، 

ويمٞمػ ي٘مقل قم٤مىمؾ أّن صدور اًمذٟم٥م ٓ يٜم٤مذم ُمٚمٙم٦م اًمٕمّمٛم٦م؟ وصم٤مٟمٞمتٝمام أّن 

اعمٕمٜمك ٓ  اًمٕمّمٛم٦م سمٛمٕمٜمك اعمٚمٙم٦م ُمـ اصٓمالطم٤مت احلٙمامء، ومٕمدم خم٤مًمٗمتٝم٤م سمذًمؽ

 شمّمػم طمّج٦م قمغم اًمٕمدًمّٞم٦م يمام ؾمٜمقّضحف قمـ ىمري٥م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ًمٖمق ُمـ  شوأُّم٤م اًمٕمّمٛم٦م قمٜمد احلٙمامء.. إًمخ»ومألّن ىمقًمف:  وأّما احلادي عرش،

اًمٙمالم يمام أذٟم٤م إًمٞمف، أو رضمقع قماّم أٟمٙمره ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ آؾمتٜم٤مد سمٙمالم اًمٗمالؾمٗم٦م 

حلٙمامء هٝمٜم٤م دون يمالم إطمدى وحلس ومْمالهتؿ، وسم٤مجلٛمٚم٦م شمِمّبثف سمٙمالم ا

اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ اعمسٚمٛملم شمٚمبٞمس ومتقيف ٓ خيٗمك قمغم اعمت٠مُّمؾ، وم٢مّٟمف ًمـاّم رأى أن 

صدور اًمّمٖم٤مئر قمـ إٟمبٞم٤مء خم٤مًمػ ًمٚمٕمّمٛم٦م سمٛمٕمٜمك قمدم ظمٚمؼ اهلل ومٞمٝمؿ ذٟمب٤ًم 

يمام ذه٥م إؿم٤مقمرة، ويمذا سمٛمٕمٜمك اًمٚمٓمػ اًمذي يٗمٕمٚمف اهلل ومٞمٝمؿ سمحٞم٨م ٓ 

إمم طمّد اإلجل٤مء يمام ذه٥م إًمٞمف أهؾ اًمٕمدل; ظمٚمط  يّمدر قمٜمٝمؿ ذٟم٥م وٓ يبٚمغ

اعمبح٨م وقمدل إمم اًمتِمّب٨م سمٛمذه٥م اًمٗمالؾمٗم٦م، وُمع ذًمؽ ٓ يسٛمـ وٓ يٖمٜمل 

 ُمـ ضمقع يمام ؾمتّٓمٚمع قمٚمٞمف.

وٓ اقمؽماض قمغم ُم٤م يّمدر قمٜمٝمؿ ُمـ »ومألّن ىمقًمف:  وأّما الثاين عرش،

، ومٞمف شٕومْمؾاًمّمٖم٤مئر ؾمٝمقًا أو قمٛمدًا قمٜمد ُمـ جيّقز شمٕمّٛمده٤م ُمـ شمرك إّول وا

ظمٚمط وظمبط ٓ خيٗمك، ّٕن ظمال  إومْمؾ وإومم ٓ يسّٛمك صٖمػمة طم٘مٞم٘م٦م، 
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وٓ يٕمد  ُمـ اًمذٟمقب اًمتل وىمع اًمٜمزاع ذم ٟمٗمٞمٝم٤م وإصمب٤مهت٤م، وأُّم٤م ُم٤م هق صٖم٤مئر 

طم٘مٞم٘م٦م ؾمّٞمام إذا وىمع قمٛمدًا ومٝمق ذم ُمٕمرض آقمؽماض، سمؾ اإلقمراض قمٜمٝمؿ 

، ىمٚمٜم٤م: قمدم اعمٜمع ممٜمقع، شل اعمٚمٙم٦موم٢مهّن٤م ٓ متٜمع اًمٕمّمٛم٦م اًمتل ه»أيْم٤ًم. ىمقًمف: 

وم٢مّن اًمّمٗم٤مت اًمٜمٗمس٤مٟمّٞم٦م شمٙمقن ذم اسمتداء طمّمقهل٤م أطمقآً صمّؿ شمّمػم »ىمقًمف: 

، ىمٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ، ًمٙمـ ُم٤م مل شمٍم ُمٚمٙم٦م ٓ يسّٛمك ص٤مطمبٝم٤م ُمٕمّمقُم٤ًم، شسم٤مًمتدري٩م ُمٚمٙم٦م

 ومٞمثب٧م اعمٜمع، وؾمٞمجلء ُمزيُد شمقضٞمٍح ًمذًمؽ ذم ُمس٠مًم٦م قمّمٛم٦م اإلُم٤مم، وم٤مٟمتٔمر.

أي٦م شمدل  قمغم مم٤مصمٚمتٝمؿ ًمس٤مئر »ومألّن ُم٤م ذيمره ُمـ أّن  رش،وأّما الثالث ع

٦م، وآُمتٞم٤مز سم٤مًمقطمل ٓ همػم ، ومٗمٞمف أّن اًمدًٓم٦م قمغم شاًمٜم٤مس ومٞمام يرضمع إمم اًمبنميا

اعمامصمٚم٦م ذم ؾم٤مئر إوص٤م  اًمبنمّي٦م ممٜمققم٦م، وإّٟمام اعمراد اعمامصمٚم٦م ذم اًم٘مدرة قمغم 

اًمذٟمقب ًمٞمستحّ٘مقا اعمدح واًمثقاب قمغم ذًمؽ ًمٙمـ يثّبتٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٕمّمٛم٦م 

سمٚمٓمٗمف ورمحتف، قمغم أّن اًم٘مقل سمٛمثؾ هذه اعمامصمٚم٦م ؾمّٞمام ُمع ُم٤م ذيمره اًمٜم٤مص٥م ُمـ 

سمؾ ؾم٤مئر   خي٤مًمػ شمٍمحيٝمؿ سمٜمقرّي٦م اًمٜمبل شٓ همػم»واحلٍم سم٘مقًمف: اًمت٠ميمٞمد 

وشمٗمْمٞمٚمٝمؿ قمغم اعمالئٙم٦م ذم اًمّمٗم٤مت اًمٗم٤مضٚم٦م، وىم٤مل اًم٘م٤ميض  إٟمبٞم٤مء 

إّن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإن يم٤من ُمـ اًمبنم »ذم يمت٤مب اًمِمٗم٤م:  (1)قمٞم٤مض

                                                             

( هق اًمٕماّلُم٦م أسمق اًمٗمْمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمر سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ 1)

إٟمف يم٤من إُم٤مم وىمتف ذم احلدي٨م »حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض اًمٞمحّمبل اًمسبتل اعمٖمريب. ىم٤مل اسمـ ظمّٚمٙم٤من: 

ٗمٞمدة يم٤مإليمامل ذم ذح يمت٤مب واًمٜمحق واًمٚمٖم٦م ويمالم اًمٕمرب وأي٤مُمٝمؿ وأٟمس٤مهبؿ صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ اعم
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ًم٘م٤مـمٕم٦م ومت٧ّم وجيقز قمغم ضمبّٚمتف ُم٤م جيقز قمغم ضمبّٚم٦م اًمبنم، وم٘مد ىم٤مُم٧م اًمؼماهلم ا

يمٚمٛم٦م اإلمج٤مع قمغم ظمروضمف قمٜمٝمؿ، وشمٜمزهيف قمـ يمثػم ُمـ أوم٤مت اًمتل شم٘مع قمغم 

 اٟمتٝمك. (3)،شإن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم (1)آظمتٞم٤مر وقمغم همػم آظمتٞم٤مر، يمام ؾمٜمذيمره

ىمّّم٦م ؾمقرة اًمٜمجؿ مل شُمذيمر ذم »ومألّن ُم٤م ذيمرُه ُمـ أّن  وأّما الرابع عرش،

شُمذيمر ذم اجلقاُمع اًمتل ؾمّٛمقه٤م سم٤مًمّمح٤مح ، ومٗمٞمف أّٟمف وإن مل شاًمّمح٤مح.. إًمخ

شمسٛمٞم٦م ًمٚمٌمء سم٤مؾمؿ ضّده، ًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد 

 ذم يمت٤مسمف اعمقؾمقم سم٤معمقاه٥م اًمٚمدّٟمٞما٦م:  (4)اًم٘مسٓمالين

                                                                                                                                               

وشمقذّم »، إمم أن ىم٤مل: شُمسٚمؿ، وُمِم٤مرق إٟمقار ذم همري٥م احلدي٨م ويمت٤مب اًمتٜمبٞمٝم٤مت واًمٖمرائ٥م

أىمقل: وأؿمٝمر شمآًمٞمٗمف ش. 557، ويم٤مٟم٧م وٓدشمف ؾمٜم٦م 655مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م  8سمٛمرايمش يقم اجلٛمٕم٦م 

أسمقاب، ويمؾ  سم٤مب قمغم  يمت٤مب اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك، رشّمبف قمغم أىمس٤مم، ويمؾ  ىمسؿ قمغم

ومّمقل، وهق ُمـ أطمسـ اًمٙمت٥م ذم ؾمػمشمف ، وذطمف مج٤مقم٦م; أؿمٝمر اًمنموح ذح اعمقمم قمكم اًم٘م٤مري، 

وذح صالح اًمديـ اًمّمٗمدي، وىمد شُمرضمؿ اًمِمٗم٤مء سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م واهلٜمدّي٦م واًمؽميمّٞم٦م. أيْم٤ًم يم٤من ًمٚمٛمؽمضمؿ 

 وًمد وم٤مضؾ اؾمٛمف حمٛمد أسمق قمبد اهلل اًم٘م٤ميض. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(

 اعمّمدر: ؾمٜمبّٞمٜمف. )اعمّمٓمٗمقي(( ذم 1)

 .7:5ص 3( اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك ج3)

د اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل 4) د سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ : »( ىم٤مل اًمسٞمّ هق أمحد سمـ حمّٛم

أمحد سمـ احلسلم، اعمٍمي اًمٜمِم٠مة، أسمق اًمٕمب٤ّمس اًمٙمٜمٞم٦م، ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمٚم٘م٥م، ؿم٤مومٕمل 

ًمٕم٤مذة وطم٤مومٔم٤مً ًمٚم٘مرآن، ىمٚمٞمؾ اًمٜمٔمػم ذم احلدي٨م اعمذه٥م، يم٤من ُمـ ُمِم٤مهػم قمٚمامء اعم٤مئ٦م ا
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واسمـ  (4)واًمٓمؼمي (3)أصالً، وم٘مد ظمّرضمٝم٤م اسمـ أيب طم٤مشمؿ (1)إّن هلذه اًم٘مّّم٦م»

                                                                                                                                               

واًمتجقيد وىمراءة اًم٘مرآن واًمققمظ واخلٓم٤مسم٦م، وًمف ذح ًمّمحٞمح اًمبخ٤مري ؾمامه إرؿم٤مد 

٦م واعمقاه٥م  ظمر يم٤مٕٟمقار اعمْمٞمّ اًمس٤مري، وهق ُمـ ذوطمف احلس٤من، وًمف أيْم٤مً شم٠مًمٞمٗم٤مت أُ

٦م وهمػمه٤م. شمقذّم ؾمٜم٦م  ٜمت٤من وؾمبٕمقن ؾمٜم٦م، ذم اًم٘م٤مهرة وىمد ُم٣م ُمـ قمٛمره اصم 34:اًمٚمدٟمٞمّ

ومـ ذم ُمدرؾم٦م اًمٕمٞمٜمل ىمرب ضم٤مُمع إزهر، وىمد ص٤مد  يقم ووم٤مشمف يقم متٚمّؽ ؾمٚمٞمؿ  وُد

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. ظم٤من اًمٕمثامن عمٍم

، وهذه اًمٕمب٤مرة ُمسبقىم٦م سمتٛمٝمٞمد ُمـ اًم٘مسٓمالين طمقل ىمّّم٦م شوًمٞمس يمذًمؽ، سمؾ هل٤م أصؾ»( ذم اعمّمدر: 1)

 ويمالُم اًم٘مسٓمالين هذا شمٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمف. )اعمّمٓمٗمقي(اًمٖمراٟمٞمؼ يتْمّٛمـ ىمقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم سمٓمالهن٤م، 

ـُ  هٝمٜم٤م، قمب٤مرشمف اعم٘متبس٦م اًمٚمدّٟمٞما٦م اعمقاه٥م يمت٤مب قمغم ذطم٤مً  اعم٤مًمٙمل اًمزرىم٤مين يمت٥م(3)  ٟمٜم٘مؾ وٟمح

 أسمق احل٤مومظ: »طم٤مشمؿ أيب اسمـ شمرمج٦م ذم ىم٤مل أّٟمف ومٜم٘مقل ًمألقمالم، شمرمجتف ذم اهلقاُمش ذم اًمزرىم٤مين قمب٤مرات

 اًمٙمثػمة اًمتّم٤مٟمٞمػ ص٤مطم٥م اًمرازي، احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل اعمٜمذر سمـ إدريس سمـ حمّٛمد سمـ اًمرمحـ قمبد حمّٛمد

 وصمالصمامئ٦م وقمنميـ ؾمبع ؾمٜم٦م شمقذّم  إسمدال، ُمـ يٕمد   وزاهداً  اًمرضم٤مل وُمٕمروم٦م اًمٕمٚمقم ذم سمحراً  يم٤من اًمث٘م٦م،

 (اعمّمٓمٗمقي. )شاًمتسٕملم ٟم٤مهز وىمد

هـ، ص٤مطم٥م  411ؾمٜم٦م  ( هق أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد اًمٓمؼمي اًمٕم٤مُّمل، اعمتقرّم 4)

اًمت٤مريخ اًمٙمبػم وص٤مطم٥م اًمتٗمسػم اعمِمٝمقر، وهق أؿمٝمر ُمـ ٟم٤مر قمغم قمٚمؿ، ويِمتبف قمغم يمثػٍم طم٤مًمف 

سمح٤مل ؿمٞمخٜم٤م أيب ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ ضمرير سمـ رؾمتؿ اًمٓمؼمي اإلُم٤مُمل ٓؿمؽمايمٝمام ذم آؾمؿ واًمٙمٜمٞم٦م 

 واًمٚم٘م٥م واؾمؿ إب. )اعمّمٓمٗمقي(
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ذم  (6)، واسمـ إؾمح٤مق(5)، واًمبّزار(4)ويمذا اسمـ ُمردويف. (3)ُمـ ـمرق (1)اعمٜمذر

ذم اًمسػمة، يمام ٟمّبف قمٚمٞمف  (8)ذم اعمٖم٤مزي، وأسمق ُمٕمنم (7)اًمسػمة، وُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م

                                                             

إسمراهٞمؿ اسمـ اعمٜمذر اًمٜمٞمس٤مسمقري، ٟمزيؾ ُمّٙم٦م، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، حمّٛمد سمـ »( ىم٤مل اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل: 1)

احل٤مومظ، يم٤من هم٤مي٦م ذم ُمٕمروم٦م اخلال  واًمدًمٞمؾ، وم٘مٞمٝم٤ًم جمتٝمدًا ٓ ي٘مّٚمد أطمدًا، ُم٤مت ؾمٜم٦م شمسع أو قمنم أو 

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. ؾم٧ّم قمنمة أو صمامن قمنمة وصمالصمامئ٦م

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. سمـ ضُمبػمقمـ ؿُمٕمب٦م قمـ اسمـ سمنم قمـ ؾمٕمٞمد »( ذم اعمّمدر سمٕمد هذه اًمٙمٚمٛم٦م: 3)

هق اًمٕماّلُم٦م أسمق سمٙمر أمحد سمـ ُمقؾمك اإلصبٝم٤مين اعمحّدث اًمٗم٘مٞمف اًمِمٝمػم، : »( ىم٤مل اًمسّٞمد اعمرقمٌم 4)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. 511ص٤مطم٥م يمت٤مب شم٤مريخ إصٗمٝم٤من واًمتٗمسػم اًمٙمبػم، شمقذّم ؾمٜم٦م 

بد اخل٤مًمؼ اًمبٍمي، ص٤مطم٥م احل٤مومظ اًمٕماّلُم٦م اًمِمٝمػم أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمر سمـ قم»( ىم٤مل اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل: 5)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش! اًمبّزاز»، وذم اعمرقمِمٞم٦ّم: شاعمسٜمد اًمٙمبػم اعمٕمّٚمؾ، ُم٤مت سم٤مًمرُمٚم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمسٕملم وُم٤مئتلم

هق أسمق قمبد اهلل اعمدين حمّٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ يس٤مر اعمٓمٚمبل، ُمقمم ىمٞمس سمـ : »( ىم٤مل اًمسّٞمد اعمرقمٌم 6)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. اًمت٤مريخحمرُم٦م، اًمٕمٚمؿ اًمِمٝمػم ذم اًمسػم واعمٖم٤مزي و

اسمـ أيب قمٞم٤ّمش اًم٘مرر ُمقٓهؿ اعمدين اًمت٤مسمٕمل اًمّمٖمػم اًمث٘م٦م اًمثب٧م احل٤مومظ »( ىم٤مل اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل: 7)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. اًمٗم٘مٞمف، شمقذّم ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م

ٟمجٞمح سمـ قمبد اًمرمحـ اهل٤مؿمٛمل ُمقٓهؿ اًمسٜمدي. ىم٤مل أمحد: صدوق ٓ »( ىم٤مل اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل: 8)

ٞمؿ اإلؾمٜم٤مد، واسمـ ُمٕملم: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، واسمـ قمدي يٙمت٥م طمديثف ُمع ضٕمٗمف، ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبٕملم ي٘م

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. وىمد ىم٤مل ُمٖمٚمٓم٤مي: أسمق ُمٕمنم ُمـ اعمٕمتٛمديـ ذم اًمسػم»، صمّؿ ىم٤مل: شوُم٤مئ٦م
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 (3)وهمػمه. (1)احل٤مومظ قمامد اًمديـ سمـ يمثػم

٤مظ ف قمغم صمبقت أصٚمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم واحلّٗم أسمق  (4)ويمذا ٟمبّ

واًمٓمؼمي  (5)اًمٗمْمؾ اًم٘مسٓمالين، وم٘م٤مل: أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ  (7)قمـ أيب سمنم (6)واسمـ اعمٜمذر ُمـ ـمرق قمـ ؿمٕمب٦م

                                                             

هق اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ ضقء سمـ يمثػم : »( ىم٤مل اًمسّٞمد اعمرقمٌم 1)

اًمبٍمي قمامد اًمديـ، اعم١مّرخ اعمٗمرّس اعمحّدث، ًمف يمت٥م ؿمٝمػمة، ُمٜمٝم٤م: اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمت٤مريخ  اًم٘مرر

ذم جمّٚمدات، وىمد ـُمبع سمٛمٍم، ويمت٤مب ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦ّم، وشمٗمسػم اًم٘مرآن ذم جمّٚمدات، وىمد ـُمبع سمٛمٍم، 

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. سمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وُدومـ ىمريب٤ًم ُمـ ىمؼم ؿمٞمخف ا885وضم٤مُمع اعمس٤مٟمٞمد وهمػمه٤م، شمقذّم سمدُمِمؼ ]ؾمٜم٦م[ 

ًمٙمـ ىم٤مل: إّن ـمرىمٝم٤م يمّٚمٝم٤م ُمرؾمٚم٦م »( ذم اعمّمدر قمٜمد هذا اعمقضع قمب٤مرة مل شمرد ذم اإلطم٘م٤مق، وهل: 3)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. وأّٟمف مل يره٤م ُمسٜمدة ُمـ وضمف صحٞمح، وهذا ُمتٕمّ٘م٥م سمام ؾمٞم٠ميت

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. ؿمٞمخ اإلؾمالم واحلّٗم٤مظ»حمّؾ ش ؿمٞمخ اإلؾمالم احل٤مومظ»( ذم سمٕمض ٟمسخ اعمقاه٥م: 4)

 ، واعمُثب٧م هق ُم٤م ذم اعمّمدر. )اعمّمٓمٗمقي(شأسمق طم٤مشمؿ»( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: 5)

( هق ؿُمٕمب٦م سمـ احلّج٤مج سمـ اًمقرد أسمق سمسٓم٤مم إزدي اًمٕمتٙمل ُمقٓهؿ اًمقاؾمٓمل، ٟمزيؾ اًمبٍمة، 6)

ؾمٛمع قمـ احلسـ وُمٕم٤موي٦م سمـ ىمّرة وقمٛمرو سمـ ُمّرة واحلٙمؿ وؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ وظمٚمؼ، وقمٜمُف أّيقب 

 واسمـ إؾمح٤مق واسمـ اعمب٤مرك وظمٚمؼ، ومراضمع اًمتذيمرة ًمٚمذهبل. )ؿمٝم٤مب اًمديـ( اًمسٜمحتٞم٤مين

( هق أسمق سمنم ؾمٝمؾ سمـ سمٙم٤مر اًمدارُمل اًمؼممجل اًم٘مٞمز اًمرضير، روى قمـ وه٥م، و اًمرّسي سمـ 7)

حيٞمك، ويزيد سمـ إسمراهٞمؿ وظمٚمؼ، وقمٜمف اًمذهكم ويٕم٘مقب اًمٗمسقي وقمثامن سمـ ظمرذاذ وأسمق زرقم٦م. وصّم٘مف 

 يمام ذم اًمتذيمرة ًمٚمذهبل. )ؿمٝم٤مب اًمديـ( 318أسمق طم٤مشمؿ. شمقذّم ؾمٜم٦م 
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 (3)ذًمؽ. (1)ضُمبػم

قمـ ؿمٕمب٦م،  (5)واسمـ ُمردويف ُمـ ـمريؼ أُمّٞم٦م سمـ ظم٤مًمد (4)وأظمرضمف اًمبّزار

ومٞمام أطمس٥م، صمّؿ  (6)ذم إؾمٜم٤مده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمّب٤مس»وم٘م٤مل: 

هبذا اإلؾمٜم٤مد، وشمٗمّرد ؾم٤مق احلدي٨م. ىم٤مل اًمبّزار: ٓ يروي ُمّتّماًل إٓ 

أُمٞم٦ّم سمـ ظم٤مًمد، وهق صم٘م٦م ُمِمٝمقر. ىم٤مل: وإّٟمام يروي هذا ُمـ  (7)سمقصٚمف

                                                             

( هق ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم اًمقاًمبل اًمت٤مسمٕمل، اًمٗم٘مٞمف اعم٘مرئ اجلٚمٞمؾ اًمِمٞمٕمل، روى قمـ اسمـ قمب٤مس وقمدي 1)

سمـ طم٤مشمؿ وهمػممه٤م، وقمٜمف ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة وإقمٛمش وقمٓم٤مء اسمـ اًمس٤مي٥م وظمٚمؼ، ىمتٚمف احلج٤مج 

، وسم٤مجلٛمٚم٦م اًمرضمؾ ُمـ 6:وشمِمّٞمٕمف، ويم٤من ُم٘متٚمف ؾمٜم٦م م قمٚمٞمف اًمسال اًمث٘مٗمل اًمِم٘مل ًمقٓئف أُمػم اعم١مُمٜملم

إّٟمف ًمـاّم ىُمتؾ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ُم٤مت »أضمالء اعمسٚمٛملم، ىم٤مل اًمذهبل ذم اًمتذيمرة ُم٤م ًمٗمٔمف: 

ّٓ وهق حيت٤مج إمم قمٚمٛمف  اٟمتٝمك. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(ش ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم، وُم٤م قمغم إرض رضمؾ إ

أراد آظمتّم٤مر ومبّدل ٟمّص  احلدي٨م، وًمٕمّؾ اعم١مًّمػ  ( ؾم٤مق ص٤مطم٥م اعمقاه٥م ذم هذا اعمقضع ٟمّص 3)

 ، وم٤مٟمتبف. )اعمّمٓمٗمقي(شذًمؽ»احلدي٨م سم٘مقًمف: 

 ( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: وأظمرج اًمبّزاز. )اعمّمٓمٗمقي(4)

أُمّٞم٦م سمـ ظم٤مًمد اسمـ إؾمقد اًمٕمٜمز، أيب قمبد اهلل اًمبٍمي، ُم٤مت ؾمٜم٦م ُم٤مئتلم »( ىم٤مل اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل: 5)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. أو وإطمدى

 شمرمج٦م ُمٓمّقًم٦م ٓسمـ قمّب٤مس، ُمـ أراد ومٚمػُماضمع اعمرقمِمّٞم٦م. )اعمّمٓمٗمقي( ( يمت٥م اًمسّٞمد اعمرقمٌم 6)

 ( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: سم٠مصؾ. )اعمّمٓمٗمقي(7)
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 ، اٟمتٝمك.شقمـ اسمـ قمّب٤مس (3)قمـ أيب ص٤مًمح (1)ـمريؼ اًمٙمٚمبل

سمسٜمد  (4)واًمٙمٚمبل ُمؽموك ٓ ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف، ويمذا أظمرضمف اًمٜمّح٤مس

                                                             

 اعمحّدث اًمٙمٚمبل، اًمس٤مئ٥م سمـ حمّٛمد سمـ هِم٤مم اعمٜمذر أسمق هق: »اعمرقمٌم اًمسٞمّد ىم٤مل (1)

 اسمـ وظمٚمٞمٗم٦م إؿمٕم٨م أسمق ُمٜمٝمؿ ظمٚمؼ وقمٜمف ظمٚمؼ، قمـ أسمٞمف قمـ يروي احل٤مومظ، اعم١مّرخ اًمٜمّس٤مسم٦م

ف: »اًمتذيمرة ذم اًمذهبل ىم٤مل. ؾمٕمد سمـ وحمٛمد اًمرسي أيب سمـ وحمٛمد اخلٞم٤مط  إظمب٤مري٤مً  يم٤من إٟمّ

 اعمقؾمقم يمت٤مسمف إمم اًمٙمٚمبل طم٤مل ذح شمٗمّمٞمؾ وأطم٤مل ،شاٟمتٝمك ،ش317 ؾمٜم٦م شمقذّم  ٟمّس٤مسم٦م، قماّلُم٦م

 (اعمّمٓمٗمقي. )اًمٜمّس٤مسملم سمٓمب٘م٤مت

سمٜمقن أو سم٤مذام سمٛمٞمؿ وذاًمف ُمٕمجٛم٦م قمـ ُمقٓشمف أّم ه٤مٟمئ وقمكم، سم٤مذان »( ىم٤مل اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل: 3)

وقمٜمف اًمسدي وهمػمه، أظمرج ًمف أصح٤مب اًمسٜمـ، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ٓ حيت٩م سمف، وذم اًمت٘مري٥م: إّٟمف 

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. ُم٘مبقل

اعمراد سمف سمنم سمـ ؾمٚمٞمامن إزدي، : »، ومٚمذًمؽ ىم٤مل اًمسٞمّد اعمرقمٌم شاًمٜمّخ٤مس»( ذم اعمرقمِمٞم٦ّم: 4)

سمـ آدم سمـ يزيد اًمبٍمي، أسمق قمبد اًمرمح٤من اعمحّدث اًمراوي اًمِمٝمػم اًمذي اؾمتٜمد إًمٞمف أو سمنم 

ـّ اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل ىم٤مل: شاًمٙمثػم ُمـ حمّدصمل اًم٘مقم احل٤مومظ اإلُم٤مم اًمّمدوق أسمق اًمٕمب٤ّمس أمحد »، وًمٙم

سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمسك اعمٍمي، ٟمزيؾ ٟمٞمس٤مسمقر، ذو اًمرطمٚم٦م اًمقاؾمٕم٦م واعمٕمروم٦م اجلٞمّدة، روى قمٜمف 

يمؿ، وىم٤مل: طم٤مومظ يتحّرى اًمّمدق ذم ُمذايمراشمف. ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧ّم وؾمبٕملم وصمالصمامئ٦م قمـ مخس احل٤م

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. وصمامٟملم ؾمٜم٦م
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ًم٦م،  (3)، وذيمره٤م(1)آظمر ومٞمف اًمقاىمدي اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمسػمة اعمٓمّق

ُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م  (6)، ويمذًمؽ قمـ(5)قمـ حمّٛمد سمـ يمٕم٥م (4)وأؾمٜمده٤م

. ويمذا أسمق ُمٕمنم ذم اًمسػمة (7)ذم اعمٖم٤مزي، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري

                                                             

هق أسمق قمبد اهلل حمّٛمد سمـ قمٛمر سمـ واىمد اًم٘م٤ميض إؾمٚمٛمل اعمدين اًمبٖمدادي : »( ىم٤مل اًمسّٞمد اعمرقمٌم 1)

٤مب اعمٖم٤مزي وُم٘متؾ احلسلم، وومتقح اعمٜمِم٠م واعمدومـ، ص٤مطم٥م اًمتآًمٞمػ اًمٙمثػمة ذم اًمسػم واًمتقاريخ يمٙمت

إُمّم٤مر، وومتقح اًمٕمجؿ، ورضب اًمدٟم٤مٟمػم واًمدراهؿ، وأظمب٤مر ُمٙم٦م، وومتقح ُمٍم واإلؾمٙمٜمدري٦م، وأظمب٤مر 

احلبِم٦م واًمٗمٞمؾ وومتقح اإلومري٘مٞم٦م وهمػمه٤م، وسم٤مجلٛمٚم٦م اًمرضمؾ ممّـ اقمتٛمد قمٚمٞمف أرسم٤مب اًمسػم واعم١مّرظمقن و 

ضمٞم٦ّم وشمٕمٞملم اعمٗمتقطم٦م قمٜمقة ُمٜمٝم٤م قمـ همػمه٤م، وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اعمحدصمقن، سمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُمس٠مًم٦م إرايض اخلرا

اجلٚمٞمؾ اسمـ اًمٜمديؿ ذم يمت٤مب اًمٗمٝمرؾم٧م أّن اًمقاىمدي يم٤من ؿمٞمٕمّٞم٤ًم طمسـ اعمذه٥م ُمتّ٘مٞما٤ًم ُمـ اعمخ٤مًمٗملم، ويم٤من 

، وىمٞمؾ 317ذي اًم٘مٕمدة أو ذي احلج٦م ؾمٜم٦م  11ُم٘مّرسم٤ًم ذم اًمٖم٤مي٦م ًمدى اعم٠مُمقن اًمٕمب٤ّمد، شمقذّم يقم آصمٜملم 

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. ، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمبٖمداد، وُدومـ سمٛم٘مؼمة ظمٞمزران:31، وىمٞمؾ 319ىمٞمؾ ، و318

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. وذيمرمه٤م»( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: 3)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. وأؾمٜمدمه٤م»( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: 4)

اًمٔم٤مهر أّن اعمراد سمف حمّٛمد : »سم٢مض٤موم٦م أًمػ وٓم، وىم٤مل اًمسّٞمد اعمرقمٌم ش اًمٙمٕم٥م»( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: 5)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. 131، وىمٞمؾ ؾمٜم٦م :11٘مرفمل اعمدين صمّؿ اًمٙمقذم، اعمتقرّم ؾمٜم٦م سمـ يمٕم٥م اًم

 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمرقمِمّٞم٦م. )اعمّمٓمٗمقي(ش قمـ»( يمٚمٛم٦م 6)

هق أسمق اعمٜمذر هِم٤مم سمـ حمّٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمبل، اعمحّدث اًمٜمّس٤مسم٦م : »( ىم٤مل اًمسّٞمد اعمرقمٌم 7)

ق إؿمٕم٨م وظمٚمٞمٗم٦م اسمـ اخلٞم٤مط وحمٛمد سمـ اعم١مّرخ احل٤مومظ، يروي قمـ أسمٞمف قمـ ظمٚمؼ، وقمٜمف ظمٚمؼ ُمٜمٝمؿ أسم
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، وأوردُه ُمـ (1)ًمف قمـ حمّٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل، وحمّٛمد سمـ ىمٞمس

 ـمريؼ اًمٓمؼمي.وأوردُه اسمـ طم٤مشمؿ ُمـ ـمريؼ أؾمب٤مط، قمـ اًمسّدي.

، (4)سمـ يمثػم ك، قمـ حيٞم(3)سمـ صٝمٞم٥م ةرواه اسمـ ُمردويف قمـ ـمريؼ قمب٤مد و

قمـ  (6)، وأّيقب(5)قمـ اًمٙمٚمبل، قمـ أيب ص٤مًمح، وقمـ أيب سمٙمر اهلذزم

                                                                                                                                               

، ش317إّٟمف يم٤من إظمب٤مري٤ًم قماّلُم٦م ٟمّس٤مسم٦م، شمقذّم ؾمٜم٦م »أيب اًمرسي وحمٛمد سمـ ؾمٕمد. ىم٤مل اًمذهبل ذم اًمتذيمرة: 

 ، وأطم٤مل شمٗمّمٞمؾ ذح طم٤مل اًمٙمٚمبل إمم يمت٤مسمف اعمقؾمقم سمٓمب٘م٤مت اًمٜمّس٤مسملم. )اعمّمٓمٗمقي(شاٟمتٝمك

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. وحمّٛمد وُمقؾمك سمـ ىمٞمس»( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: 1)

( هٙمذا ذم أيمثر اًمٜمسخ، وذم ٟمسخ٦م: قمب٤مدة سمـ اًمّمٚم٧م، وقمٚمٞمف ومٝمق قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ىمٞمس سمـ 3)

 أسم سمـ ومٝمر سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ىمقىمؾ اخلزرضمل أسمق اًمقًمٞمد ذم دُمِمؼ. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(

( هق حيٞمك سمـ يمثػم ص٤مطم٥م اًمبٍمي يروي قمـ أيقب، وقمٜمف اسمٜمف وؿمٞمب٤من اسمـ ومروخ يمذا ذم 4)

 ؿمٝم٤مب اًمديـ(اًمتذهٞم٥م. )

أسمق سمٙمر اهلذزم اًمبٍمي اؾمٛمف )ؾُمٚمٛمك( سمْمّؿ أوًمف »( ىم٤مل اخلزرضمل ذم اًمتٝمذي٥م ُم٤م ًمٗمٔمف: 5)

وؾمٙمقن اًمالم أو )روح( قمـ اًمِمٕمبل، وقمٜمف ويمٞمع، ضّٕمٗمف أسمق زرقم٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم 

 )ؿمٝم٤مب اًمديـ(ش. وُم٤مئ٦م

قمـ قمٛمر وسمـ ( هق أسمق سمٙمر أّيقب اسمـ أيب متٞمٛم٦م يمٞمس٤من اًمسٜمحتٞم٤مين اًمبٍمي، ؾمٛمع 6)

يمام ذم اًمتذيمرة  141قمٙمرُم٦م واسمـ ؿم٘مٞمؼ، شمقذّم سم٤مًمٓم٤مقمقن ذم ؾمٜم٦م  ؾمٚمٛم٦م اجلرُمل، و

 ًمٚمذهبل. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(
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 .٤مسـ طمدصمف، صمالصمتٝمؿ قمـ اسمـ قمبّ قمٛمّ  (3)اًمتٛمٞمٛمل وؾمٚمٞمامن (1)قمٙمرُم٦م

 .٤مسقمـ اسمـ قمبّ  (4)ُمـ ـمريؼ اًمٕمقذم وأورده اًمٓمؼمي أيْم٤مً 

٤م سمـ ضمبػم إُمّ ٝم٤م ؾمقى ـمريؼ ؾمٕمٞمد ٝمؿ ذم ذًمؽ واطمد، ويمٚمّ وُمٕمٜم٤مهؿ يمٚمّ 

ـّ ضٕمٞمػ وإُمّ   ُمع أنّ  ٦م أصالً ًمٚم٘مّّم  قمغم أنّ  يمثرة اًمٓمرق شمدّل  ٤م ُمٜم٘مٓمع، ًمٙم

 .ًمٜم٤م ـمري٘ملم ُمرؾمٚملم، رضم٤مهلام قمغم ذط اًمّمحٞمح

قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب،  (5)سمـ يزيد أطمدمه٤م ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ يقٟمس

                                                             

( اًمٔم٤مهر أّن اعمراد سمف قمٙمرُم٦م اًمؼمسمري ُمقمم اسمـ قمب٤ّمس أسمق قمبد اهلل، يروي قمـ ُمقٓه وقمـ أيب ىمت٤مدة وقمٜمف 1)

 . )ؿمٝم٤مب اًمديـ(116ؾمٜم٦م  -٥م ًمٚمخزرضمل يمام ذم اًمتذهٞم -اًمِمٕمبل وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وظمٚمؼ، شمقذّم 

( اًمٔم٤مهر أّن اعمراد سمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمٞمسك سمـ ُمٞمٛمقن اًمتٛمٞمٛمل أسمق أّيقب اًمدُمِم٘مل، اسمـ 3)

سمٜم٧م ذطمبٞمؾ، يروي قمـ طم٤مشمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ وحيٞمك سمـ محزة وظمٚمؼ، وقمٜمف مج٤مقم٦م ذيمره اخلزرضمل ذم 

 اًمتٝمذي٥م. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(

ضمٜم٤مدة اًمٙمقذم اًمٕمقذم اجلدزم أسمق احلسـ اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ، يروي قمـ قمّدة ( هق قمٓمّٞم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ 4)

يم٤مسمـ قمب٤مس وأيب ؾمٕمٞمد، وقمٜمف اسمٜم٤م قمٛمر واحلسـ، وإؾمامقمٞمؾ سمـ ظم٤مًمد و ُمسٕمر وإقمٛمش وظمٚمؼ، ىم٤مل 

، وىم٤مل ذم اًمرحي٤مٟم٦م أّٟمف هق اًمذي يم٤من ُمّم٤مطمب٤ًم 111اخلزرضمل ذم اًمتٝمذي٥م ٟم٘مالً قمـ ُمٓملم أّٟمف ُم٤مت ؾمٜم٦م 

اهلل إٟمّم٤مري ذم زي٤مرة ىمؼم احلسلم قمٚمٞمف اًمسالم يقم إرسمٕملم، وأّٟمف يم٤من يٕمر  سم٤مًمبٙم٤مزم  جل٤مسمر سمـ قمبد

 أيْم٤ًم ٟمسب٦م إمم سمٙم٤مل ىمبٞمٚم٦م سم٤مًمٞمٛمـ. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(

وزاقمل واًمٚمٞم٨م 5) ـ قمٙمرُم٦م وٟم٤مومع و اًم٘م٤مؾمؿ، وقمٜمف ٕا ٕيكم سم٤مًمٗمتح، يروي قم ُمقي ا ـ يزيد أسمق يزيد ٕا ( هق يقٟمس سم

ـ طمب٤ّمن أٟمّف ُم٤مت ؾمٜم٦م وهمػممه٤م، ٟم٘مؾ اخلزرضمل ذم ـ اسم ـ اًمبخ٤مري واًمذهبل قم ـ(:16 اًمتٝمذيبٕم  . )ؿمٝم٤مب اًمدي
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 (1)ن.ر سمـ ؾمٚمٞمامُمـ ـمريؼ اعمٕمٛمّ  واًمث٤مين ُم٤م أظمرضمف أيْم٤مً 

ذيمر »يمٕم٤مدشمف، وم٘م٤مل:  (4)وىمد دمّرأ اسمـ اًمٕمريب: »(3)سمـ طمجراىم٤مل احل٤مومظ 

، وهق إـمالق ُمردود قمٚمٞمف، شاًمٓمؼمي ذم ذًمؽ رواي٤مت يمثػمة ٓ أصؾ هل٤م

هذا احلدي٨م مل خيرضمف أهؾ اًمّمّح٦م، وٓ رواه »ويمذا ىمقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: 

صم٘م٦م سمسٜمد ؾمٚمٞمؿ ُمتّّمؾ ُمع ضٕمػ ٟم٘مٚمتف واضٓمرب رواي٤مشمف واٟم٘مٓم٤مع 

ٚم٧م قمٜمف هذه اًم٘مّم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم واعمٗمرسيـ وُمـ مح»، ويمذا ىمقًمف: شإؾمٜم٤مده

مل يسٜمده٤م أطمد ُمٜمٝمؿ وٓ رومٕمٝم٤م إمم ص٤مطم٥م وأيمثر اًمٓمرق قمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ 

ٕمر  ُمـ ـمريؼ جيقز ذيمره ف ٓ يُ أٟمّ  (5)از اًمبزّ وىمد سملّم » :، ىم٤ملشضٕمٞمٗم٦م واهٞم٦م

 ّٓ ٤م اًمذي وىمع ذم وصٚمف، وأُمّ   ـمريؼ أيب سمنم قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم ُمع اًمِمّؽ إ

                                                             

سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٜمخٕمل أسمق قمبد اهلل اًمرىّمل، يروي قمـ ظمّمٞمػ وهمػمه وقمٜمف  -سم٤مًمتِمديد  -( هق ُمٕمّٛمر 1)

 . )ؿمٝم٤مب اًمديـ(1:1أمحد وداود سمـ رؿمٞمد، ىم٤مل اخلزرضمل ذم اًمتٝمذي٥م ٟم٘ماًل قمـ أيب طم٤مشمؿ أّٟمف ُم٤مت ؾمٜم٦م 

أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ أمحد اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين  ( 3)

هـ، وىمقًمف اعمٜم٘مقل  748أو  745اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل اعمحّدث احل٤مومظ اعم١مّرخ اًمرضم٤مزم اًمٗم٘مٞمف، اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 هٜم٤م قمـ ومتح اًمب٤مري. )اعمّمٓمٗمقي(

ٕمٚمقم حمّٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ أمحد اإلؿمبٞمكم اعم٤مًمٙمل احل٤مومظ اعمتبّحر ذم اًم»ىم٤مل اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل:  ( 4)

اًم٘م٤ميض، ُيٙمٜمّك أسم٤م سمٙمر، ًمف اًمتّم٤مٟمٞمػ احلسٜم٦م واعمٜم٤مىم٥م اجلّٛم٦م واًمرطمٚم٦م إمم قمّدة سمالد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمقم، 

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. شمقذّم ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم ومخسامئ٦م

 )اعمّمٓمٗمقي(: اًمبّزار. -اعمقاه٥م اًمٚمدٟمّٞم٦م  -يمذا ذم اعمرقمِمّٞم٦م، وذم اعمّمدر  ( 5)
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اًمرواي٦م قمٜمف ًم٘مّقة ضٕمٗمف، صمّؿ رّدُه ُمـ ـمريؼ اًمٜمٔمر سم٠مّن اًمٙمٚمبل ومال دمقز 

(1).، اٟمتٝمكشذًمؽ ًمق وىمع ٓرشمّد يمثػم ممّـ أؾمٚمؿ، ومل ُيٜم٘مؾ ذًمؽ

ومجٞمُع ذًمؽ ٓ يتٛمِّمك قمغم اًم٘مقاقمد، وم٢مّن اًمٓمرق إذا يمثرت وشمب٤ميٜم٧م 

خم٤مرضمٝم٤م دّل ذًمؽ قمغم أّن هل٤م أصاًل، وىمد ذيمرٟم٤م أّن صمالصم٦م أؾم٤مٟمٞمد ُمٜمٝم٤م قمغم 

ُمراؾمٞمؾ حُيت٩ّم سمٛمثٚمٝم٤م ُمـ حيت٩م سم٤معمرؾمؾ، ويمذا ُمـ ٓ  ذط اًمّمحٞمح

 اٟمتٝمك يمالُمف. (3)،شسمف ٓقمتْم٤مد سمٕمْمٝم٤م سمبٕمض ت٩ّم حُي 

صمّؿ أىمقل: إّن ُمـ اًمٚمٓم٤مئػ اًمتل يٜمبٖمل أن شُمذيمر ذم هذا اعم٘م٤مم ُم٤م ُروي ذم يمت٤مب 

ـ قمٚمامء أهؾ اًمسٜم٦ّم  : (4)قمٞمقن أظمب٤مر اًمرض٤م قمـ اعم٠مُمقن اًمٕمب٤ّمد أّٟمف ىم٤مل خم٤مـمب٤مً ًمقاطمد ُم

 ٦م ومسٛمٕم٧ُم ىم٤مل: دظمٚم٧م اجلٜمّ  ل اًمٜمب ٥م ُمـ روايتٙمؿ أنّ  ٕشمٕمجّ وإيّن »

 ُمقمم أيب سمٙمر وىمد ؾمب٘مٜمل إمم اجلٜم٦م، وذًمؽ ٕنّ سمالل ٟمٕمٚملم وم٢مذا  (5)ظمٗمؼ

وم٘مٚمتؿ ذم روايتٙمؿ هذه قمبد أيب سمٙمر ، ظمػم ُمـ أيب سمٙمر قمكمٌّ  (6)اًمِمٞمٕم٦م ىم٤مًم٧م

                                                             

ـ يمالم اسمـ طمجر ذم ومتح اًمب٤مري. )اعمّمٓمٗمقي( ( 1) ـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، وُم٤م سمٕمد ذًمؽ يمّٚمف ُم  أي اٟمتٝمك اًمٜم٘مؾ قم

 .361ص 1ج :( اعمقاه٥م اًمٚمدّٟمٞما٦م3)

 ( وهق حيٞمك سمـ أيمثؿ. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(4)

عم٤م ذم ، وًمٙمـ ُأؿمػم إمم ُمقاوم٘م٦م سمٕمض اًمٜمسخ اخلٓمّٞم٦م شطمّس »( هٙمذا ذم اعمّمدر، وذم اعمرقمِمّٞم٦م: 5)

 اعمّمدر. )اعمّمٓمٗمقي(

وذًمؽ ّٕن »حمّؾ ش وإّٟمام ىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م»( ذم اعمّمدر ويمذًمؽ ذم ٟمسخ أظمرى ُمـ إطم٘م٤مق احلؼ: 6)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. اًمِمٞمٕم٦م ىم٤مًم٧م
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ويتؿ وهذا ٟمٔمػم ُم٤م ر، اًمس٤مسمؼ أومْمؾ اعمسبقق ٕنّ  ل ظمػم ُمـ اًمرؾمق

 وأًم٘مك قمغم ًمس٤من رؾمقل اهلل، (1)قمٛمر ُمـ طمّس  اًمِمٞمٓم٤من يٖمرّ  أنّ  أيْم٤مً 

ـّ    وأًم٘مك قمغم ًمس٤من رؾمقل اهلل ُمـ قمٛمر اًمٖمراٟمٞمؼ اًمٕمغم ومٗمرّ  وأهن

 .ٟمتٝمك، اشاًمٙمٗمر 

٦م ووىمقع يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر قمغم ٦م هذه اًم٘مّّم ُمـ ىم٤مل سمّمحّ  أىمقل: ٓ أدري أنّ 

يمٞمػ جيٛمع سمٞمٜمف وسملم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؿم٠مٟمف ذم صدور هذه   ًمس٤من اًمٜمبل

ـِ  َيٜمٓمُِؼ  َوَُم٤ماًمسقرة:  ٓا  ُهقَ  إِنْ  اهْلََقى  قَم ّٓ  اًمٚمٝمؿّ  (3)ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ  أن إ

هذه أي٦م ٟمزًم٧م سمٕمد وىمقع شمٚمؽ اًم٘مّّم٦م وضُمّقز صدور يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر قمٜمف  نّ أ ٘م٤مليُ 

٦م اًمتل سمقىمقع أصؾ اًم٘مّّم  د ُمٜمٝمؿ اًم٘مقل سمف إذا ىم٤مًمقابٕمىمبؾ ذًمؽ، وًمٞمس سمٛمست

 هل أومسد وأؿمٜمع يمام ٓ خيٗمك.

وإؿم٤مقمرة »ومألّن اجلقاب اًمذي ٟمسبف إمم إؿم٤مقمرة سم٘مقًمف:  وأّما اخلامس عرش،

 ىمد ٟم٘مؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم اًمِمٗم٤م أصٚمف قمـ اًمٙمٚمبل طمٞم٨م ىم٤مل:  ،شًمخإ ..أضم٤مسمقا

وأوضح ُمٜمف  ،ث ٟمٗمسف وم٘م٤مل ذًمؽ اًمِمٞمٓم٤من قمغم ًمس٤مٟمفطمدّ  اًمٜمبل  إنّ »

ىم٤مل: طمٙمك قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م ذم  ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م طمٞم٨ُم 

ام أًم٘مك اًمِمٞمٓم٤من ذًمؽ ذم اعمسٚمٛملم مل يسٛمٕمقه٤م وإٟمّ  ف ىم٤مل: إنّ ُمٖم٤مزيف أٟمّ 

  .ٟمتٝمك، اشؿأؾمامع اعمنميملم وىمٚمقهب

                                                             

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. يٗمّر ُمـ فمّؾ قمٛمر»( ذم اعمّمدر: 1)

 5-4اًمٜمجؿ :  ( 3)
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٦م ئم قمغم وضمقد ؿمٞمخ إؿم٤مقمرة سمامُمـ اًمٙمٚمبل وص٤مطم٥م اعمٖم٤مزي ُمت٘مدّ  ويمّؾ 

ٟمٕمؿ ىمد  ؟اًمٜم٤مص٥م ذًمؽ اجلقاب إمم إؿم٤مقمرةومٙمٞمػ يٜمس٥م ، ؾمٜم٦م أو أيمثر

يمر ذم يمت٥م إؿم٤مقمرة يم٤معمقاىمػ وهمػمه ُمـ همػم ر قمٜمٝمام سمام ذُ أوضحف ُمـ شم٠مظّم 

 ٟمسب٦م إمم إؿم٤مقمرة، وُمـ ضمٝم٤مٓت اًمٜم٤مص٥م وقمدم ُمٕمرومتف سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمٙمالم أنّ 

ل واجلقاب قمغم شم٘مدير محؾ اًمتٛمٜمّ»اجلقاب اعمذيمقر ىمد وىمع ذم اعمقاىمػ سم٘مقًمف: 

ػم ًمٗمظ  يٕمٚمؿ اًمٜم٤مص٥م إذا همّ ، وملشًمخ.. إف ُمـ إًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤منة هق أٟمّ قمغم اًم٘مراء

ام وىمع ذم ف إٟمّ ، وهذا دًمٞمؾ قمغم أٟمّ شهق أٟمف»يٚمٖمق ىمقًمف: ش أضم٤مسمقا»اجلقاب سم٘مقًمف: 

٥م سمٜمسب٦م اجلقاب إمم إؿم٤مقمرة هذا اًمٖمٚمط ًمق سم٤من طمرصف قمغم اًمٙمذب واًمتٕمّّم 

 وم٤مومٝمؿ. ،شًمخإ ..وإؿم٤مقمرة أضم٤مسمقا»ويمس٥م ومْمٞمٚم٦م هلؿ طمٞم٨م ىم٤مل: 

ومٕمٚمؿ أٟمف ًمق صح هذا ًمٙم٤من ذم وصػ »: ومألّن ىمقًمف وأّما السادس عرش،

وىمقع شمٚمؽ اًمٙمٚمامت  ف ًمق صّح إن أراد سمف أٟمّ ش أو ًمٖمػمه م٤مهياعمالئٙم٦م صمؿ ٟمسخ ًمإل

سمٕمد ذيمر إصٜم٤مم، وذم أصمٜم٤مئٝم٤م ًمٙم٤من ذم وصػ اعمالئٙم٦م ومٝمذا يٜم٤مىمض ُم٤م ىمرره 

ُمـ سمٓمالن يمقٟمف ذم  شًمخ.. إ٤مً وأيْم» ر سم٘مقًمف:اجلقاب اعمّمدّ  ىمبٞمؾ ذًمؽ ذم ردّ 

وىمقع ذيمره٤م قمٜمد اعمالئٙم٦م  ف ًمق صّح وصػ اعمالئٙم٦م وقمدم ُمٜم٤مؾمبتف، وإن أراد أٟمّ 

ـ َويَمؿسمٕمد ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َٚمٍؽ  ُمِّ اَمَواِت  ذِم  ُما  (1)ؿَمْٞمًئ٤م ؿَمَٗم٤مقَمُتُٝمؿْ  شُمْٖمٜمِل َٓ  اًمسا

ف ، ُمردود سم٠مٟمّ أيْم٤مً ف اطمتامل سمٕمٞمد همػم ُمٜم٤مؾم٥م ومٝمق ُمع أٟمّ  ،أي٦م يمام اطمتٛمٚمف ؾم٤مسم٘م٤مً 

                                                             

 37اًمٜمجؿ :  (1)
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٤مم قمٜمد ذيمر ذًمؽ ذم هذا اعمقضع هيقمغم هذا ٓ شمٔمٝمر طم٤مضم٦م إمم ٟمسخف، إذ ٓ إ

 ك جيقز اًمٜمسخ ٕضمٚمف.طمتّ 

ومألّن ُم٤م ٟمسبف إمم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ُمـ أّٟمف ىم٤مل ذم يمت٤مب  وأّما السابع عرش،

اومؽماء قمغم اًم٘م٤ميض اعمذيمقر، ّٕٟمف  شإّن هذا ُمـ ُمٗمؽمي٤مت اعمالطمدة.. إًمخ»اًمِمٗم٤م: 

ذيمره اعمٗمرّسون وشمٕمّٚمؼ سمف »مل ي٘مؾ أّن ذًمؽ ُمـ ُمٗمؽمي٤مت اعمالطمدة، سمؾ ىم٤مل: 

، وًمق ؾُمّٚمؿ أّن ذًمؽ ُمـ ُمٗمؽمي٤مت اعمالطمدة، ومٝمذا ُيقضم٥م شاعمٚمحدون.. إًمخ

ُمزيد اًمِمٜم٤مقم٦م قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمسٜم٦ّم ذيمروا هذا اًم٘مّم٦م ذم يمتبٝمؿ ومل يٗمٝمٛمقا 

وُمتٜمف، طمّتك ؿمٜمع سمف همػمهؿ قمٚمٞمٝمؿ وم٤مضٓمرسمقا ذم اًمتٗمّّص قمٜمف سمام ومس٤مد إؾمٜم٤مده 

 ٓ ي١مّدي إمم ـم٤مئؾ وٓ يرضمع إمم طم٤مصؾ.
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 [2 –األىبواء معصومون  – 436]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

ت اًمّمالة أم ٟمسٞم٧م أىمٍّم  :(1)وم٘م٤مل أصح٤مسمف،  اًمٔمٝمر ريمٕمتلف صغّم أٟمّ   رووا قمٜمف

ٞم٧م ريمٕمتلم وم٤مؾمتِمٝمد قمغم ذًمؽ ؽ صٚمّ إٟمّ : وم٘م٤مًمقا ؟يمٞمػ ذًمؽ: وم٘م٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل

 (3).اًمّمالة ىم٤مم وم٠مشمؿّ ;  ؿمٝمدا سمذًمؽرضمٚملم ومٚماّم 

 سم٤مًمٜم٤مس صالة اًمٕمٍم ريمٕمتلم ودظمؾ طمجرشمف صغّم   فورووا ذم اًمّمحٞمحلم أٟمّ 

 .ٝم٤مره سمٕمض أصح٤مسمف وم٠ممتّ ظمرج ًمبٕمض طمقائجف ومذيمّ  صمؿّ 

 قمـ  قمغم إقمراض اًمٜمبل ٤م شمدّل وم٢مهّن ؟ ةءٟمسب٦م أٟم٘مص ُمـ هذه وأسمٚمغ ذم اًمدٟم٤م وأي  

ؿ ذم اًمّمالة وقمدم شمدارك اًمسٝمق ُمـ ف وإمه٤مهل٤م وآؿمتٖم٤مل قمٜمٝم٤م سمٖمػمه٤م واًمتٙمٚمّ قمب٤مدة رسمّ 

 اٟمتٝمك. (4) ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذه أراء اًمٗم٤مؾمدة ،ٟمٗمسف ًمق يم٤من

 قال الناصب خفضه اهلل:

: ك ىم٤مل ذو اًمٞمديـذم اًمّمالة طمتّ   أىمقل: ُم٤م رووا ُمـ رؾمقل اهلل»

ك،  قمٚمؿ وىمقع اًمسٝمق قمٜمف شمدارومٚماّم  ؟ت اًمّمالة أم ٟمسٞم٧م ي٤م رؾمقل اهللأىمٍّم 

                                                             

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. ذو اًمٞمد»( ذم اعمّمدر: 1)

وم٘م٤مل: أصدق ذو اًمٞمد؟ وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: ٟمٕمؿ. وم٘م٤مم رؾمقل اهلل ومّمغّم اصمٜمتلم أظمريلم، »اعمّمدر: ( ذم 3)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. احلدي٨م

 .61-61ص :( هن٩م احلؼ4)
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٤م :وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن ة ذم اًمسٝمقءٟم٘مص ودٟم٤م وأّي  إُِما ٜماَؽ  َو ٞمَ ِس ٜمْ  ُي

٤منُ  ٞمْٓمَ واحلٙمٛم٦م  واًمرّس  ،وهذا شمٍميح سمجقاز اًمسٝمق واًمٜمسٞم٤من قمٚمٞمف ؟!  (1)اًمِما

ؼ اًمٙمالم اًم٘مٚمٞمؾ اًمذي يتٕمٚمّ  ًمٚمسٝمق ذم اًمّمالة وأنّ  ومٞمف أن يّمػم هذا شمنميٕم٤مً 

اهلل شمٕم٤ممم أوىمع  ومٞمٛمٙمـ سم٠منّ ، ٘م٦م سم٤مًمّمالةويمذا احلريم٦م اعمتٕمٚمّ ، سم٠مُمر اًمّمالة ٓ يرض

يمرٟم٤مه٤م، وٓ ي٘مدح قمٚمٞمف هذا اًمسٝمق وأٟمس٤مه اًمّمالة ًمتنميع هذه إُمقر اًمتل ذ

اهلل  ة وٟم٘مص ذم هذا؟ وم٢منّ ءدٟم٤م اًمسٝمق اًمذي ذيمرٟم٤م ومقائده ذم اًمٕمّمٛم٦م، وأّي 

٤م شمٕم٤ممم أٟمس٤مه ًمقىمقع اًمتنميع، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٜمَْسْخ  َُم ـْ  ٟمَ ٦مٍ  ُِم َي وْ  آَ ٤م أَ ِسَٝم ٜمْ  ،(3)ُٟم

  هق إي٘م٤مع اًمٜمسٞم٤من قمٚمٞمف، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمّؼ لْم ٟمس٤مء ذم أطمد اعمٕمٜمٞمَ اإل وم٢منّ 

َس٤مهُ  يقؾمػ وهق ُمـ إٟمبٞم٤مء اعمرؾمٚملم: ٟمْ ٠مَ ٤منُ  وَم ٞمْٓمَ رَ  اًمِما يْم فِ  ذِ سمِّ ف ويمام أٟمّ ،  (4)َر

٤مىمدره ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ر اهلل شمٕم٤ممم طمّؼ جي٥م أن ي٘مدّ  َُم َدُروا َو هِ  طَمؼا  اهلل ىمَ ِر ْد  إِذْ  ىَم

قا ٤مًُم ٤م ىَم َل  َُم ٟمَز غَم   اهلل أَ نَمٍ  قَم ـ سَم   ُمِّ
ٍ
ء  إٟمبٞم٤مء طمّؼ ر يمذًمؽ جي٥م أن ي٘مدّ ، (5)َرْ

اَم ىمدرهؿ ويٕمٚمؿ ُم٤م جيقز قمٚمٞمٝمؿ وُم٤م ٓ جيقز، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤م إِٟما ٟمَ نَمٌ  أَ  سَم

ُٙمؿْ  ُٚم ثْ وىمد قم٤مب اهلل اًمٙمٗم٤مر سم٤معمب٤مًمٖم٦م ذم شمٜمزيف إٟمبٞم٤مء قمـ أوص٤م  اًمبنم ، (6)ُِم

                                                             

 79آٟمٕم٤مم :  (1)

 117اًمب٘مرة :  (3)

 53يقؾمػ :  (4)

 1:آٟمٕم٤مم :  ( 5)

 111اًمٙمٝمػ :  (6)



 59ص 3إطم٘م٤مق احلؼ ج                                                                                        3 –إٟمبٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن 

 

قاسم٘مقًمف:  ٤مًُم ىَم ا َُم٤ملِ  َو َذ ؾُمقلِ  َه ُؾ  اًمرا يُم ٠مْ َٕم٤ممَ  َي ْٛمٌِم  اًمٓما َي اِق  ذِم  َو َؾْمَق ْٕ  ،(1)ا

بَْح٤منَ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ْؾ  َريبِّ  ؾُم ٜم٧ُم  َه ٓا  يُم ِ ا إ نَمً ًٓ  سَم ؾُمق  ، اٟمتٝمك.(3)را

 أقول:

    سمٜم٤م رؾمقل اهللصغّم  :ىمد وىمع ذم رواي٦م ُمسٚمؿ قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من قمـ أيب هريرة

وم٘م٤مل  ٧م؟ت اًمّمالة أم ٟمسٞمذم ريمٕمتلم وم٘م٤مم ذو اًمٞمديـ وم٘م٤مل: أىمٍّم  

، ذًمؽ مل يٙمـ، وم٘م٤مل: ىمد يم٤من سمٕمض ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل يمّؾ  : رؾمقل اهلل

 .ىمد ٟمسٞم٧م :وذم رواي٦م

 .٦م هذه اًمرواي٦موىمد ي٘مدح ذم صحّ 

ذم اعمبح٨م  لءوؾمٞمج، يمقن راوهي٤م أسم٤م هريرة، واهلل أقمٚمؿ سمح٤مل اًمقؾم٤مئط لا أوّ  

 .اخل٤مُمس ُمـ ُمب٤مطم٨م اإلُم٤مُم٦م وضمف اًم٘مدح ذم رواي٦م أيب هريرة إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 ٚمؿ ُمـ إظمالص ذي اًمِمٝم٤مدشملم واقمت٘م٤مد يمقن اًمٜمبلقمُ  شمٜم٤مذم ُم٤م٤م أهّن  وثاىواا 

ذم   ك ؿمٝمد ًمٚمٜمبلقمـ اجلقر واًمبٝمت٤من واًمسٝمق واًمٜمسٞم٤من طمتّ  ه٤مً ُمٜمزّ  

ىمف ُمـ همػم أن وصدّ   د قمٚمٛمف سمٕمّمٛم٦م اًمٜمبل٦م دقمقى إقمرايب سمٛمجرّ ىمْمٞمّ 

ُمـ  ؿمٞمئ٤مً   وُمـ همػم أن حيتٛمؾ ذم ؿم٠مٟمف، ٦مالع قمغم أصؾ اًم٘مْمٞمّ يٙمقن ًمف اـمّ 

 .اًمسٝمق واًمٜمسٞم٤من ذم ذًمؽ

                                                             

 8اًمٗمرىم٤من :  (1)

 4:آُساء :  (3)
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سم٘مٞم٤مم ؿمٝم٤مدشمف   سمؾ طمٙمؿ اًمٜمبل ٤م يم٤من ذو اًمِمٝم٤مدشملم قمدًٓ ف عمّ أٟمّ  وثالثاا 

ظمؼمه سم٤مٟمٗمراده واطمت٤مج ُمٕمف إمم   يمٞمػ مل ي٘مبؾ اًمٜمبل ،ُم٘م٤مم ؿمٝم٤مدة اًمٕمدًملم

 ؟اؾمتِمٝم٤مد همػمه ُمـ اًمرضمٚملم

  وىم٤مل اعمّمٜمّػ رومع اهلل درضمتف ذم يمت٤مب شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء:

ُمع  ،ٓ جيقز قمٚمٞمف اًمسٝمق  اًمٜمبل قمٜمدٟم٤م سم٤مـمؾ، ٕنّ  ظمؼم ذي اًمٞمديـ»

راويف أسمق هريرة ويم٤من  مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب احلدي٨م ـمٕمٜمقا ومٞمف، ٕنّ  أنّ 

تؾ يقم سمدر وذًمؽ ذا اًمٞمديـ ىمُ  وم٢منّ  إؾمالُمف سمٕمد ُمقت ذي اًمٞمديـ سمسٜملم،

 .سمٕمد اهلجرة سمسٜمتلم، وأؾمٚمؿ أسمق هريرة سمٕمد اهلجرة سمسبع ؾمٜملم

واؾمٛمف قمبد اهلل سمـ ، اعم٘متقل يقم سمدر هق ذو اًمِمامًملم نّ أ قن سمفىم٤مل اعمحتجّ 

وُم٤مت ذم   وذو اًمٞمديـ قم٤مش سمٕمد اًمٜمبل ،اخلزاقمل (1)سمـ ومْمٚم٦م وقمٛمر

 وىمؼمه سمذي ظمِم٥م، اؾمٛمف اخلرسم٤مق، ٕنّ ، (3)٤مم ُمٕم٤موي٦م قمٚمٞمف ُم٤م قمٚمٞمفأيّ 

وم٘م٤مم اخلرسم٤مق وم٘م٤مل:  :روى هذا احلدي٨م وم٘م٤مل ومٞمف (4)قمٛمران سمـ احلّملم

 ة؟ت اًمّمالأىمٍّم 

 ؟ت اًمّمالةوم٘م٤مم ذو اًمِمامًملم وم٘م٤مل: أىمٍّم  :ىم٤مل إوزاقمل ضمٞم٥م سم٠منّ وأُ 

                                                             

ـّ اعمُثب٧م ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمتذيمرة: ( يمذا ذم 1) ش ٟمْمٚم٦م»اعمرقمِمّٞم٦م وسمٕمض اًمٜمسخ اعمخٓمقـم٦م ًمٚمتذيمرة، وًمٙم

 سم٤مًمٜمقن. )اعمّمٓمٗمقي(

 ًمٞمس ُمقضمقدًا ذم اًمتذيمرة اعمٓمبققم٦م. )اعمّمٓمٗمقي(ش قمٚمٞمف ُم٤م قمٚمٞمف»( ىمقًمف: 3)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. احلسلم»( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: 4)



 61ص 3إطم٘م٤مق احلؼ ج                                                                                        3 –إٟمبٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن 

 

ذا اًمٞمديـ ىم٤مل  وي ذم هذا اخلؼم أنّ ورُ . تؾ يقم سمدر ٓ حم٤مًم٦موذو اًمِمامًملم ىمُ 

 يوذًمؽ مل يٙمـ، ورُ  وم٘م٤مل: يمّؾ  ؟اًمّمالة أم ٟمسٞم٧م ي٤م رؾمقل اهللت أىمٍّم 

ومل شم٘مٍم اًمّمالة،  مل أٟمَس : ٟمف ىم٤ملأّ  يو ًمٙمؿ، ورُ ام أؾمٝمق ٕسملّم إٟمّ  :ف ىم٤ملأٟمّ 

ذا اًمٞمديـ يم٤من  أنّ  قمٚمٞمف اًمسالم  ٦م قمـ اًمّم٤مدقوي ُمـ ـمريؼ اخل٤مّص ورُ 

 .اٟمتٝمك (1)،ش٘م٤مل ًمف ذو اًمِمامًملميُ 

٤م ُم٤م اؾمتدل سمف قمغم قمدم اًمدٟم٤مءة واًمٜم٘مض ذم اًمسٝمق واًمٜمسٞم٤من سم٘مقًمف وأُمّ 

٤مشمٕم٤ممم:  ْٞمَٓم٤منُ  ُيٜمِسَٞمٜماَؽ  َوإُِما يْمَرى   سَمْٕمدَ  شَمْ٘مُٕمدْ  وَماَل  اًمِما  ،(3)اًمٔما٤معملِِمَ  اًْمَ٘مْقمِ  َُمعَ  اًمذِّ

اعمراد إن أٟمس٤مك اًمِمٞمٓم٤من ىمبؾ  يـ سم٠منّ ٘ملم ُمـ اعمٗمرّس سمتٍميح اعمح٘مّ  ومٛمردودٌ 

رٟم٤مك ىمبحٝم٤م وهنٞمٜم٤مك قمٚمٞمف، اًمٜمٝمل ىمبح جم٤مًمستٝمؿ ومال شم٘مٕمد ُمٕمٝمؿ سمٕمد أن ذيمّ 

ؾمالم واًمتٜمٗمػم قمـ ُمع ُم٤م حيّمؾ ُمٜمف اًمقهـ ذم اإل ويمٞمػ ٓ يٙمقن اًمسٝمق ٟم٘مّم٤مً 

يٜم٤مذم ضمقاز ُمثؾ هذا اًمسٝمق قمغم اًمٜمبل ُم٤م روى  وأيْم٤مً ؟!   ب٤مع اًمٜمبلاشمّ 

 :  اًمبخ٤مري ُمـ ىمقًمف

 ، ش أرى ُمـ ورائل يمام أرى ُمـ أُم٤مموا صٗمقومٙمؿ وم٢ميّن ؾمقّ »

٦م قمغم ُم٤م ذيمره اسمـ مه٤مم ريـ ُمـ أهؾ اًمسٜمّوم٤مومٝمؿ، وىمد ومٝمؿ هذا سمٕمض اعمت٠مظّم  

  ح سم٠منّ ، وّس   احلٜمٗمل ذم يمت٤مب اعمس٤ميرة ومٛمٜمع اًمسٝمق قمـ اًمٜمبل

سمٞمح ًمف ذًمؽ ُمٜمف وأُ  ؾمالُمف قمغم اًمريمٕمتلم طمدي٨م ذي اًمٞمديـ يم٤من ىمّمداً »

                                                             

 .387-385ص 4ج  :( شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء1)
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 ٟمتٝمك، ا ش ًمٚمٜم٤مس طمٙمؿ اًمسٝمقًمٞمبلّم 

هذا  نّ أاًمذي ًمٞمس ومٞمف سمر  ضمف قمٚمٞمف وقمغم ُم٤م ذيمره اًمٜم٤مص٥م ُمـ اًمرّس ًمٙمـ يتقّ 

 طمدي٨م صحٞمح أو أصمر ّي أُمـ ىمبٞمؾ اًمرضمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م واًمرُمل ذم اًمٔمالم، و

ص قمـ ؿمٜم٤مقم٦م طمٞمٚم٦م ًمٚمتخٚمّ  قمغم شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ سمام ذيمروه ُمـ اًمرّس  سيح دّل 

٦م رضورة داقمٞم٦م ذم إفمٝم٤مر شمنميع ذًمؽ إمم إي٘م٤مع ُمثؾ هذه اًمبٚمٞمّ  إٟم٤مم؟ وأّي 

٤م وأُمّ  ؟ُمع وىمقع طمدي٨م رومع اًم٘مٚمؿ قمـ اًمسٝمق واًمٜمسٞم٤من  لقمغم اًمٜمب

ه قمـ اًمسٝمق سم٤مًمتٜمزّ   اًمذي ُمٜمع ُمـ اًمتٜمّمٞمص قمغم اظمتّم٤مص اًمٜمبل

ُم٤م ذيمر ذم اعمس٤ميرة  ، ُمع أنّ   ؿ يمام ذم ؾم٤مئر ظمقاص اًمٜمبلواًمٜمسٞم٤من دوهن

 (3)يمام ذيمره ص٤مطم٥م اًمِمٗم٤مء (1)ش ُمٜمف سمٓم٤مئؾُمتٜم٤مىمض اعم٘م٤مصد ٓ حيغّم »

٤م ُم٤م اؾمتدل سمف ٓؾمتٚمزاُمف اضمتامع اًمٕمٛمد واًمسٝمق ذم طم٤مل يمام ٓ خيٗمك، وأُمّ 

 ًمِٚماِذي َوىَم٤مَل  :مت٤مم أي٦م هٙمذا ومس٘مقـمف فم٤مهر ٕنّ ، ُمـ آي٦م ؾمقرة يقؾمػ

ـا  ْٞمَٓم٤منُ  وَم٠َمْٟمَس٤مهُ  َرسمَِّؽ  قِمٜمْدَ  اْذيُمْريِن  ُِمٜمُْٝماَم  َٟم٤مٍج  َأٟمافُ  فَم فِ  ِذيْمرَ  اًمِما ، أي٦م (4)َرسمِّ

ضٛمػم أٟمس٤مه راضمع إمم  واعمٕمٜمك اًمٔم٤مهر اظمت٤مره أرسم٤مب اًمتٜمزيف هق أنّ 

ف أٟمسك اًمنمايب أن يذيمر ًمرسمف، وقمغم هذا شمٙمقن أي٦م اًمنمايب، واحل٤مصؾ أٟمّ 

                                                             

 .914ص 3ج :( اًمِمٗم٤م1)

 ( إّٟمام ىمٚمٜم٤م يمام ذيمر ص٤مطم٥م اًمِمٗم٤مء ّٕن اًمتٜم٤مىمض ُمٜمدومع قمـ اًمت٠مُّمؾ. )اعم١مًّمػ(3)

 53يقؾمػ :  ( 4)
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قمٚمٞمٝمؿ  -ًمٜم٤مص٥م وأصح٤مسمف ًمٕمدم طمسـ فمٜمٝمؿ سم٤مٕٟمبٞم٤مء ٟمٕمؿ ا .قمٚمٞمف ٓ ًمف

ف أٟمسك عمراد أٟمّ اوىم٤مًمقا ، وه سمام يقاومؼ ُمذهبٝمؿومرّس  - اًمّمالة واًمسالم

اًمِمٞمٓم٤من يقؾمػ ذيمر رسمف ذم شمٚمؽ احل٤مل طملم ويمؾ أُمره إمم همػمه طمٞم٨م 

 سَمنَمٌ  َأَٟم٤م إِٟمااَم  ىُمْؾ اؾمتٖم٤مث سمٛمخٚمقق، وأُم٤م ُم٤م متسؽ سمف ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ْثُٚمُٙمؿْ  ح سمف يمام ّس  (3)اعمراد اعمامصمٚم٦م ذم اًمٜمقع واًمّمٜمػ أنّ  وم٘مد ُمرّ  (1)ُمِّ

ـ زهؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٛمّ ون أو اعمامصمٚم٦م ذم اًم٘مدرة قمغم اًمذٟمقب، ًمٙمـ ُمٞمّ اعمٗمرّس 

قمغم ذًمؽ ذم  تٝمؿ قمغم اًمٕمّمٛم٦م سمٚمٓمٗمف وومْمٚمف، وىمد وىمع اًمٜمّص قمداهؿ سم٠من صمبّ 

ـُ  إِنْ  ُرؾُمُٚمُٝمؿْ  هَلُؿْ  ىَم٤مًَم٧ْم ؾمقرة إسمراهٞمؿ طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٓا  َٟمْح  ُِمْثُٚمُٙمؿْ  سَمنَمٌ  إِ

ـا  ِٙم ـ   اهلل َوًَم  ـْ  قَمغَم   َيُٛم ـْ  َيَِم٤مءُ  َُم  ذم شمٗمسػمه:  (5)وىم٤مل اًمٜمٞمس٤مسمقري (4)قِمَب٤مِدهِ  ُِم

ُم٘مّمقرة  فطم٤مًم وهق أنّ  ف أن يسٚمؽ ؾمبٞمؾ اًمتقاضعف شمٕم٤ممم أُمر ٟمبٞمّ إٟمّ »

ّٓ أٟمّ ٤مه٤م إمم اعمٚمٙمٞمّ ٦م ٓ يتخٓمّ قمغم اًمبنميّ  اإلحي٤مء، ويمٗمك ف اُمت٤مز سمٜمٕم٧م ٦م إ

 (6)ش.سمف سمقٟم٤ًم وُمب٤ميٜم٦م

                                                             

 7ومّمٚم٧م :  ( 1)

( اًمٜمقع قمٜمد اعمٜمٓم٘مل هق اًمٙمكّم اعم٘مقل قمغم يمثػميـ ُمّتٗم٘ملم سم٤محل٘مٞم٘م٦م، واًمّمٜمػ هق اًمٜمقع اعم٘مّٞمد سم٘مٞمد 3)

 اًمديـ(قمريض يم٤مإلٟمس٤من اًمروُمل. )ؿمٝم٤مب 

 11اسمراهٞمؿ :  ۔( 4)

 ( اًمٜمٔم٤مم اًمٜمٞمس٤مسمقري ص٤مطم٥م اًمتٗمسػم اعمقؾمقم سمٖمرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من. )اعمّمٓمٗمقي(5)

 .575ص 5ج :( شمٗمسػم اًمٜمٞمس٤مسمقري6)
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 [3 -األىبواء معصومون  – 437]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

اجلٛمع سملم ومروى احلٛمٞمدي ذم ، ُمـ اًمٜم٘مصًا ػميمث  وٟمسبقا إمم اًمٜمبل»

ويم٤مٟم٧م زم   اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: يمٜم٧م أًمٕم٥م سم٤مًمبٜم٤مت قمٜمد اًمٜمبل

ـّ  (1)ٕمـإذا دظمؾ شم٘مٛمّ   ويم٤من رؾمقل اهلل ،صقاطم٥م يٚمٕمبـ ُمٕمل  (3)ُمٜمف ومٞمِمػم إًمٞمٝم

 (4).ومٞمٚمٕمبـ ُمٕمل

 (6) .اًمٚمٕم٥م (5)ـّ ف، وهتأًمٕم٥م سم٤مًمبٜم٤مت ذم سمٞم يمٜم٧ُم  :وذم احلدي٨م قمـ احلٛمٞمدي أيْم٤مً 

ذم صقرة  اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ سمٞمت٤مً  صح٤مح إطم٤مدي٨م أنّ ذم   ُمع أهنؿ رووا قمٜمف

جمسٛم٦م أو مت٤مصمٞمؾ، وشمقاشمر اًمٜم٘مؾ قمٜمف سم٢مٟمٙم٤مر قمٛمؾ اًمّمقرة واًمتامصمٞمؾ ومٙمٞمػ جيقز هلؿ 

س ؾمِّ وإمم زوضمتف ُمـ قمٛمؾ اًمّمقرة ذم سمٞمتف اًمذي ىمد أُ   ٟمسب٦م هذا إمم اًمٜمبل

   ٤م رأى اًمٜمبلوعمّ ، وىم٧م هبقط اعمالئٙم٦م واًمروح إُملم ذم يمّؾ  ؟ وهق حمؾ  ةًمٚمٕمب٤مد

                                                             

، شيت٘مّٛمٕمـ»، واعمقضمقد ذم صحٞمح اًمبخ٤مري: شيٜم٘مٛمٕمـ»( هٙمذا ذم اعمرقمِمّٞم٦م، وذم ٟمسخ٦م أظمرى: 1)

 ش.شم٘مّبٕمـ»ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م ومقردت:  ، وأُّم٤مشيٜم٘مٛمٕمـ»وذم صحٞمح ُمسٚمؿ: 

ـّ اعمقضمقد ذم سمٕمض اًمٜمسخ وذم صحٞمح اًمبخ٤مري: 3) ـ اًمٜمٝم٩م، وًمٙم  ش.ومٞمرّسهبـ»( هٙمذا ذم اعمرقمِمٞم٦ّم واعمٓمبقع ُم

 .353:9وُمسٜمد أمحد ح 7398وصحٞمح ُمسٚمؿ  7141ح :( صحٞمح اًمبخ٤مري4)

 ش.وهل»( ذم اعمرقمِمّٞم٦م: 5)

 .7399ح :( صحٞمح ُمسٚمؿ6)
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وم٢مذا اُمتٜمع ُمـ ، اًمٙمٕمب٦م سمٞم٧م اهلل شمٕم٤ممم ٞم٧م ُمع أنّ ك حُم اًمّمقرة ذم اًمٙمٕمب٦م مل يدظمٚمٝم٤م طمتّ 

 خذ ذم سمٞمتف وهق أدون ُمـ اًمٙمٕمب٦م صقراً ومٙمٞمػ يتّ ، ُمرشمبتف دظمقًمف ُمع ذومف وقمٚمقّ 

 ً  اٟمتٝمك. (1)شهل٤م وجيٕمٚمٝم٤م حمالا

 قال الناصب خفضه اهلل:

ٗم٦م، ويم٤من هذا ًمٙمقهن٤م صٖمػمة همػم ُمٙمٚمّ ، قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمٚمٕم٥م سم٤مًمٚمٕم٥م أنّ  ىمد صّح »

وهل سمٜم٧م شمسع ؾمٜملم، وهذه اًمٚمٕم٥م ُم٤م   ف دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهللأٟمّ  وم٘مد صّح 

رأى   فوي أٟمّ ٟمس٤من سمؾ يم٤مٟم٧م قمغم صقرة اًمٗمرس عم٤م رُ رة سمّمقرة اإليم٤مٟم٧م ُمّمقّ 

أُم٤م  :٧م قم٤مئِم٦موم٘م٤مًم ؟هل٤م أضمٜمح٦م، وم٘م٤مل: اًمٗمرس يٙمقن ًمف ضمٜم٤مطم٤من قمٜمد قم٤مئِم٦م أومراؾم٤مً 

هٞمئ٦م اًمٗمرس ٓ ، و  ؿ رؾمقل اهللومتبّس  ؟ظمٞمؾ ؾمٚمٞمامن يم٤مٟم٧م هل٤م أضمٜمح٦م ؾمٛمٕم٧م أنّ 

 ام يٙمقن ُمِم٤مهب٤مً إٟمّ ، وإـمٗم٤مل ٓ ي٘مدرون قمغم شمّمقير اًمّمقرة ك صقرة ٕنّ شمسٛمّ 

بد ٟمس٤من، وىمٞمؾ ذم ُم٤م قمُ ًمٚمّمقرة، وٓ طمرُم٦م ذم قمٛمؾ اًمٚمٕمب٦م قمغم هٞمئ٦م اخلٞمؾ سمؾ هذا ذم اإل

، تٛمؾ أن يٙمقن هذا ىمبؾ حتريؿ اًمّمقرةحُي  ٟمس٤من، وأيْم٤مً واعمالئٙم٦م واإلُمـ احلٞمقاٟم٤مت 

ر يم٤من قم٤مم اًمٗمتح قمغم ُم٤م صمب٧م، وًمٕم٥م قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م ذم أوائؾ اهلجرة، حتريؿ اًمّمقّ  وم٢منّ 

٤م ، وعمّ ام مل يٙمـ ذط ُمـ اًمنمائط ُمقضمقداً ام حترم قمٜمد وضمقده٤م رسمّ وًمٚمّمقر ذائط إٟمّ 

أظمب٤مر اًمّمح٤مح اًمست٦م ُمثؾ أظمب٤مر وًمٞمس ، إظمب٤مر وضم٥م اًمت٠مويؾ واجلٛمع صّح 

 ، اٟمتٝمك.شتٝم٤م٦م قمغم صحّ اًمرواومض، وم٘مد وىمع إمج٤مع إئٛمّ 

                                                             

 .163-:15ص :( هن٩م احلؼ1)
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 أقول:

اًمٚمٕم٥م   ام هق ذم دمقيز متٙملم اًمٜمبلإٟمّ  ػ يمالم اعمّمٜمّ ف قمٚمٞمف أنّ ىمد يتقضّم 

شمٞم٤من هب٤م دون اعمٜمع قمٜمٝم٤م، ٓ ذم دمقيز ًمٕم٥م سم٤مًمٚمٕم٥م واًمّمقر، واإلؿم٤مرة إمم اإل

 .ٗم٦م ُمع فمٝمقر اًمٙمذب ومٞمف٤م يم٤مٟم٧م طمٞمٜمئذ همػم ُمٙمٚمّ ٤مب سم٠مهّن ك جُي قم٤مئِم٦م هب٤م طمتّ 

ومٗمٞمف  ،شًمخإ ..هذه اًمٚمٕم٥م سمّمقرة اًمبٜم٤مت ُمـ آٟمس٤من» ٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أنّ وأُمّ 

ّٓ اًمبٜم٤مت ٓ شمُ  أنّ  ، ٟمس٤من قمغم ُم٤م يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ اًمٚمٕم٥م سمّمقرة اًمبٜم٤مت ُمـ اإلٓمٚمؼ إ

 .وهق اعمتب٤مدر اًمٔم٤مهر ُمـ اًمبٜم٤مت دون إومراس

ًمٕم٥م قم٤مئِم٦م  سمف قمغم أنّ  اعمٜمِمقرة ذم يمت٤مسمف ُم٤م اؾمتدّل وُمـ مجٚم٦م ظمٞم٤مٟم٤مشمف اًمٔم٤مهرة 

   ذم طمدي٨ميم٤مٟم٧م ُمٜمحٍمة ذم إومراس ُمـ اًمرواي٦م اًمتل وضٕمٝم٤م سم٤مًمتٍّم 

ُمذيمقر ذم ضم٤مُمع إصقل يدّل سمٍمحيف قمغم أّن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمٚمٕم٥م سم٤مًمبٜم٤مت 

 ىم٤مل:  ٟمس٤من وسمٞمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم صقرة ومرس ًمف ضمٜم٤مطم٤من طمٞم٨ُم رة سمّمقرة اإلاعمّمقّ 

ُمـ همزوة شمبقك أو ىمدم   اهللرؾمقل  ذم رواي٦م أظمرى أنّ  دووٕيب دا»

٧م ريح وم٤مٟمٙمِمٗم٧م ٟم٤مطمٞم٦م اًمسؽم قمـ سمٜم٤مت ظمٞمؼم وذم ؾمٝمقهت٤م ؾمؽم ومٝمبّ 

ورأى  ،سمٜم٤ميت :ًم٧م٤مىم ؟وم٘م٤مل: ُم٤م هذه ي٤م قم٤مئِم٦م (1)ًمٕم٤مئِم٦م شمٚمٕم٥م هب٤م

ـّ  وم٘م٤مل: وُم٤م هذا اًمذي أرى  ،ًمف ضمٜم٤مطم٤من ُمـ رىم٤مع ومرؾم٤مً  (3)وؾمٓمٝم

                                                             

 ش.شمٚمٕم٥م هب٤م»حمّؾ ش ًمٕم٥م»( ذم سمٕمض اًمٜمسخ ويمذا ذم اعمّمدر: 1)

ـّ »( ذم سمٕمض اًمٜمسخ ويمذا ذم اعمّمدر: 3) ـّ »حمّؾ ش سمٞمٜمٝم  ش.وؾمٓمٝم
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ـّ  ىم٤مًم٧م: ضمٜم٤مطم٤من،  ؟ىم٤مل: وُم٤م هذا اًمذي قمٚمٞمف ،؟ ىم٤مًم٧م: ومرسوؾمٓمٝم

هل٤م  ًمسٚمٞمامن ظمٞمالً  ىم٤مًم٧م: أُم٤م ؾمٛمٕم٧م أنّ  ؟ًمف ضمٜم٤مطم٤من (1)ىم٤مل: ومرس يٙمقن

 .اٟمتٝمك ،(3)شٟمقاضمذه ومْمحؽ طمتك رأي٧ُم  ؟أضمٜمح٦م

رة قم٤مئِم٦م ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٚمٕم٥م سم٤مًمبٜم٤مت اعمّمقّ  وُمـ اًمٕمج٥م اؾمتدًٓمف قمغم اجلزم سم٠منّ 

.ة سمام يم٤من ذم صقرة إومراسُمرّ ًمٕمب٧م ٤م ىمد ٦م قمغم أهّن س٤من سم٤مًمرواي٦م اًمداًمّ ٟمسمّمقرة اإل

طمٙمٛمف هٝمٜم٤م سمٕمدم طمرم اًمٚمٕم٥م سمام هق ذم صقرة اخلٞمؾ يٜم٤مذم ُم٤م  وأيْم٤مً 

قمدم طمرُم٦م اًمٚمٕم٥م  ٦م ُمـ أنّ ؾمٞمذيمره ذم ُمس٤مئؾ اًمِمٝم٤مدات ُمـ اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞمّ 

ُمٜمٝم٤م أن ٓ شمٙمقن أؾمب٤مسمف  ،سم٤مًمِمٓمرٟم٩م قمٜمد اًمِم٤مومٕمل ُمنموط سمنموط أرسمٕم٦م

 ك صقرةهٞمئ٦م اًمٗمرس ٓ شمسٛمّ  ُم٤م ذيمره ُمـ أنّ  ؿّ رة سمّمقرة طمٞمقاٟم٤مت، صمُمّمقّ 

  :ومٗمٞمف ُمٙم٤مسمرة قمغم اًمٕمر  واًمٚمٖم٦م، ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس

 .اٟمتٝمك، (4)شاًمّمقرة سم٤مًمْمؿ اًمِمٙمؾ مجٕمف صقر وصقر وصقر سم٤مًمثالث»

إـمٗم٤مل ٓ ي٘مدرون قمغم  نّ ٕ»: وُمـ اعمْمحٙم٤مت اؾمتدًٓمف قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف

دارهؿ قمغم شمّمقير تًمٕم٥م إـمٗم٤مل سمذًمؽ ٓ يستدقمل اىم ، وم٢منّ ششمّمقير اًمّمقرة

ٝم٤مهتؿ وأظمقاهتؿ وظم٤مٓهتؿ ام يٕمٛمؾ ذًمؽ هلؿ همػم ُمـ أُمّ اًمّمقرة سم٠مٟمٗمسٝمؿ سمؾ رسمّ 

                                                             

 ( ًمٞمس٧م ذم اعمّمدر.1)

 .5:43ح :( ؾمٜمـ أيب داود3)

 ش.ص و ر»، 538ص :( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط4)
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ـّ  قمٜمد اًمٚمٕم٥م، سمؾ ىمد سمٚمغ قمٛمره٤م شمسع ؾمٜملم  ٦مقم٤مئِم٦م مل شمٙمـ ـمٗمٚم ُمع أنّ  وأُمث٤مهل

 ّٓ  صمؿّ  قمغم اًمقًمد اًمرضٞمع، يمام اقمؽم  سمف اًمٜم٤مص٥م ىمبؾ ذًمؽ، واًمٓمٗمؾ ٓ يٓمٚمؼ إ

ذم يمت٤ميب  ٘م٤مل ًمف ومٓمٞمؿ أو ومٓمٞمٛم٦م أو وًمٞمد أو وًمٞمدة يمام ذيمره اًمثٕم٤مًمبلٓمؿ يُ إذا ومُ 

 .٦م، سمؾ يم٤مٟم٧م سم٤مًمٖم٦م قمغم ُمذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء يمام ٓ خيٗمكاًمٕمرسمٞمّ  وم٘مف اًمٚمٖم٦م وُّس 

ممٜمقع سمؾ اًمٔم٤مهر ُمـ ش وٓ طمرُم٦م ذم قمٛمؾ اًمٚمٕمب٦م قمغم هٞمئ٦م اخلٞمؾ»: ىمقًمف صمؿّ 

يمؾ صقرة إلـمالق  ًمتحريؿ ُم٤م يٕمؿّ اًمّمقر واًمتامصمٞمؾ اعمذيمقرة ذم طمدي٨م ا

 .ح سمذًمؽ اًمبٖمقي ذم اعمّم٤مسمٞمح واًمبٞمْم٤موي ذم ذطمفاحلدي٨م، وىمد ّس 

اًمٗم٤مرد  فف ُم٠مظمقذ ُمـ شم٤مرخي٤م ُم٤م ذيمره ُمـ اًمت٤مريخ اعمْمحؽ ومٚمٕمٚمّ وأُمّ 

 .ت ضمٝم٤مٓشمف، وم٤مٕومم أن يدقمف ذم خماّل (1)اعمِمتٛمؾ قمغم إيم٤مذي٥م

أظمب٤مر اًمّمح٤مح اًمست٦م ًمٞمس ُمثؾ أظمب٤مر اًمرواومض، ومٝمق  ٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أنّ وأُمّ 

٦م ُمٕم٤موي٦م ومج٤مقم٦م يزيد ُمثؾ أظمب٤مر اًمرواومض ومٙمٞمػ شمٙمقن أظمب٤مر أهؾ ؾمٜمّ ،ؿُمسٚمّ 

 ؟!ٙملم سم٤مًمٙمت٤مب واًمٕمؽمةًمٚمب٤مـمؾ اعمتٛمّس 

ُمراده ُمـ  ود سم٠منّ دومٛمرش تٝم٤موم٘مد وىمع إمج٤مع إئٛم٦م قمغم صحّ »٤م ىمقًمف: وأُمّ 

مج٤مقمٝمؿ ظم٤مرج قمـ درضم٦م آقمتب٤مر، وؾمٞم٠ميت قم٤مة إمم اًمٜم٤مر، وم٢م٦م اًمدُ ٦م إئٛمّ إئٛمّ 

 ن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.إحت٘مٞمؼ اًمٙمالم ذم أظمب٤مر اًمٗمري٘ملم ذم ُمقضٕمف اًمالئؼ 

                                                             

اًمٖمقي سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م، واؾمٛمف شم٤مريخ قم٤ممل آرای ( إؿم٤مرة إمم يمت٤مب اًمت٤مريخ اًمذي أًّمٗمف هذا اًمٜم٤مص٥م 1)

 اُمٞمٜمی، وهق ُمٓمبقع وُمٜمِمقر ذم إيران. )اعمّمٓمٗمقي(
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 [4 -األىبواء معصومون  – 438]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

   ذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: رأي٧م اًمٜمبل  أيْم٤مً  وروى احلٛمٞمدي»

 (1).ومزضمرهؿ قمٛمر، ه وأٟم٤م أٟمٔمر إمم احلبِم٦م وهؿ يٚمٕمبقن ذم اعمسجدءيسؽمين سمردا

وقمٜمدي ضم٤مريت٤من   رؾمقل اهلل دظمؾ قمكمّ  :وروى احلٛمٞمدي قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

، وم٤مٟمتٝمرينل وضمٝمف ودظمؾ أسمق سمٙمر جع قمغم اًمٗمراش وطمقّ وم٤مضٓمّ  ،ٕم٤مث٤من سمٖمٜم٤مء سمُ شمٖمٜمٞمّ 

دقمٝم٤م،  :وىم٤مل  وم٠مىمبؾ قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ؟!  اًمِمٞمٓم٤من قمٜمد اًمٜمبل ُمزُم٤مرة :وىم٤مل

 (3).٤مت، ومخرضمام همٗمؾ همٛمزهتومٚماّم 

قمغم حتريؿ اًمٚمٕم٥م  ٟمّص   فاًمّمؼم قمغم هذا ُمع أٟمّ   ويمٞمػ جيقز ًمٚمٜمبل

 ف٦م واًمٖمػمة ُمع أٟمّ  دظمٚمتف احلٛمٞمّ وهاّل  ،واًمٚمٝمق واًم٘مرآن ممٚمقء ُمٜمف، وسم٤مخلّمقص ُمع زوضمتف

 .أهمػم اًمٜم٤مس 

، ومٝمؾ يم٤مٟم٤م أومْمؾ ُمٜمف وأيمٛمؾ؟ وىمد رووا   ويمٞمػ أٟمٙمر أسمق سمٙمر وقمٛمر وُمٜمٕمٝمام

 سم٘مدوُمف ومرطم٤مً  ىمدم إمم اعمديٜم٦م ُمـ ؾمٗمره ظمرضمـ إًمٞمف ٟمس٤مء اعمديٜم٦م يٚمٕمبـ سم٤مًمدّ   ٤مف عمّ قمٜمف أٟمّ 

 !وهق يرىمص سم٠ميمامُمف

 هؾ يّمدر ُمثؾ قمـ رئٞمس أو ُمـ ًمف أدٟمك وىم٤مر؟! ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذه اًمس٘مٓم٤مت، ُمع

أ ُمٜمف، ومٙمٞمػ جيقز ًمق ٟمس٥م اًمِمخص أطمدهؿ إمم ُمثؾ هذا ىم٤مسمٚمف سم٤مًمس٥م واًمِمتؿ وشمؼمّ  فأٟمّ 

                                                             

 .3174واٟمٔمر صحٞمح ُمسٚمؿ ح 99:ح :( صحٞمح اًمبخ٤مري1)

 .3176وصحٞمح ُمسٚمؿ ح :5: :( صحٞمح اًمبخ٤مري3)
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 اٟمتٝمك. (1)،ش؟ُمٜمٝم٤م أإمم ُمثؾ هذه إؿمٞم٤مء اًمتل يتؼمّ   ٟمسب٦م اًمٜمبل

 قال الناصب خفضه اهلل:

يمر يمر ذم ُمقضٕمف، وُم٤م ذُ ، ويمذا اًمٚمٝمق يمام ذُ أىمقل: رضب اًمد  ًمٞمس سمحرام ُمٓمٚم٘م٤مً »

ٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز اًمٚمٝمق سم٤مًمد  قمٜمد قم٤مئِم٦م يم٤من أي٤مم قمٞمد، واشمّ ُمـ رضب اجل٤مريتلم 

 .ورضب اًمد  ذم أوىم٤مت اًمرسور يم٤مٕقمٞم٤مد واخلت٤من وإُمالك

   اًمٜمبل ٦م احلدي٨م أنّ ف يم٤من ٓ يٕمٚمؿ ضمقازه ذم أي٤مم اًمٕمٞمد، وشمتٛمّ ٤م ُمٜمع أيب سمٙمر قمٜمف وم٢مٟمّ وأُمّ 

   ، ومٕمٚمٛمف رؾمقل اهلل٤م أي٤مم قمٞمد ومٚمذًمؽ ُمٜمٕمف أسمق سمٙمرىم٤مل ٕيب سمٙمر: دقمٝمام وم٢مهّن  

ٟمس٤مء اعمديٜم٦م ظمرضمـ  يمر أنّ رضب اًمد  واًمٖمٜم٤م ًمٞمس سمحرام ذم أي٤مم اًمٕمٞمد وُم٤م ذُ  أنّ  اعمديٜم٦م

 إًمٞمف ذم قمقده ُمـ اًمسٗمر ومذًمؽ يم٤من ُمـ ظمّم٤مل ٟمس٤مء اعمديٜم٦م ومل يٛمٜمٕمٝمـ رؾمقل اهلل

ـّ ٕهّن  ، ـّ  ٤م يم٤مٟم٧م ىمبؾ ٟمزول احلج٤مب وٕهن  ٔمٝمرن اًمرسور سمٛم٘مدم رؾمقل اهلليُ  يم

ًمٗم٦م واعمقاوم٘م٦م، ة ذم أُمث٤مل هذه إُمقر اًمتل شمقضم٥م إُ ءقمب٤مدة، وإن شمرك اعمرووهق  

 :وشمٓمٞم٥م اخلقاـمر وشمنميح اعمس٤مئؾ ضم٤مئز وًمٙمـ ٟمٕمؿ ُم٤م ىمٞمؾ

ـّ قملم اًمسخط سمدي *  يمٚمٞمٚم٦م وقملم اًمرض٤م قمـ يمّؾ قمٞم٥م  اعمس٤موي٤م وًمٙم

 أقول:

اؾمتدٓل اًمٜم٤مص٥م وأصح٤مسمف قمغم قمدم احلرُم٦م ُمٜمحٍم ذم هذه اًمرواي٦م وُم٤م 

ع قمٚمٞمف اخلّمؿ وم٢من اؾمتٜمد ذم احلٙمؿ سمٕمدم احلرُم٦م هبذه اًمرواي٦م يِم٤ميمٚمٝم٤م مم٤م ؿمٜمّ

                                                             

 .163-:15ص :( هن٩م احلؼ1)
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ٜمٔمر ذم ك يُ ذيمر طمتّ مج٤مع ومٚمٞمُ إليم٤من ُمّم٤مدرة، وإن يم٤من ًمف دًمٞمؾ آظمر ُمـ اًم٘مرآن وا

ف ومٕمؾ اًمِمٞمٓم٤من ومل ىمقل أيب سمٙمر ُمزُم٤مرة اًمِمٞمٓم٤من سيح ذم أٟمّ  غم أنّ ، قمدًٓمتف

راد سمجقاز اًمٚمٕم٥م اعمذيمقرة ذم ف أذم ىمقًمف هذا، وًمٕمٚمّ   يٜمٙمر قمٚمٞمف اًمٜمبل

اَم ُمقضٕمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْٟمَٞم٤م احْلََٞم٤مةُ  َأٟما سمف  يمام اؾمتدّل  ،أي٦م (1)َوِزيٜم٦َمٌ  َوهَلْقٌ  ًَمِٕم٥ٌم  اًمد 

وُمـ ضم٤مٟم٥م أصح٤مب ُمذه٥م اعمخت٤مر ، قمبٞمد اًمزايم٤مين ذم رؾم٤مًم٦م إظمالق

 .ىمٚمٞمالً  فومٚمٞمْمحؽ وًمٞمّ 

ًمف  أسم٤م سمٙمر مل يٕمٚمؿ ضمقاز ذًمؽ ذم اًمٕمٞمد ومٙمٗمك ٟم٘مّم٤مً  ٤م ُم٤م اطمتٛمٚمف ُمـ أنّ وأُمّ 

 .طمٞم٨م ضمٝمؾ ُم٤م قمٚمٛمتف ـمٗمٚمتف اًمّمٖمػمة واجل٤مريت٤من

٦م احلدي٨م ومٝمق ُمـ إض٤موم٤مشمف وخمؽمقم٤مشمف اًمتل ٓ ٤م ُم٤م ذيمره ُمـ شمتٛمّ وأُمّ 

ّٓ روا شمُ   قمغم ضم٤مهؾ ُمثٚمف، ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ ًمزوم ضمٝمؾ أيب سمٙمر سمام قمٚمٛمف ج إ

 .٦م يمام ُمرإـمٗم٤مل واًمسقىمٞمّ 

ـّ  ٤م ُم٤موأُمّ  ـّ  ذيمره ُمـ أهن وهق   ئمٝمرن اًمرسور سمٛم٘مدم رؾمقل اهلل يم

ـّ  قمب٤مدة ُمدومقع سم٠منّ  ُم٤م ىمرٟمقه سمف ُمـ اًمٚمٕم٥م ُمع اًمد   اًمرسور قمب٤مدة، ًمٙم

 . ُمٕمّمٞم٦م، واًمٙمالم ومٞمف وذم رىمص اًمٜمبل

ًمٗم٦م شمرك اعمروءة ذم أُمث٤مل هذه إُمقر اًمتل شمقضم٥م إُ  ٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أنّ وأُمّ 

٤م يٕمد ُمـ ممّ  يمثػماً  اعمس٤مئؾ ضم٤مئز ُمردود سم٠منّ  واعمقاوم٘م٦م وشمٓمٞم٥م اخلقاـمر وشمنميع

                                                             

 31احلديد :  ( 1)
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ام يقضم٥م إًمٗم٦م واعمقاوم٘م٦م ُمع مج٤مقم٦م ٓ رسمّ  ٗم٤مىم٤مً شمرك اعمروءة وي٘مدح ذم اًمٕمداًم٦م اشمّ 

٤م وهق ممّ  يب٤مًمقن سمؽمك اعمروءة واًمت٘مقى، ومٕمغم ىمٞم٤مس ُم٤م ذيمره يٚمزم أن يٙمقن ضم٤مئزاً 

 ٤م ومٞمف.٤م إرادة شمنميع اعمس٤مئؾ وم٘مد قمٚمٛم٧م ُمٓ ي٘مقل سمف قم٤مىمؾ ُمسٚمؿ، وأُمّ 
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 [5 -األىبواء معصومون  – 439]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

 (1)ًمٓمٛمف اًمسالمقمٚمٞمف ٤م ضم٤مء ًمٞم٘مبض روح ُمقؾمك ُمٚمؽ اعمقت عمّ  وذم اًمّمحٞمحلم أنّ »

 (4).قمٞمٜمف (3)ٗم٘م٠مُمقؾمك وم

ومٙمٞمػ جيقز ًمٕم٤مىمؾ أن يٜمس٥م ُمقؾمك ُمع قمٔمٛمتف وذ  ُمٜمزًمتف وـمٚم٥م ىمرسمف ُمـ اهلل 

شمٕم٤ممم واًمٗمقز سمٛمج٤مورة قم٤ممل اًم٘مدس إمم هذه اًمٙمراه٦م؟ ويمٞمػ جيقز ُمٜمف أن يقىمع سمٛمٚمؽ 

 اٟمتٝمك. (5)،ش؟اعمقت  ذًمؽ وهق ُم٠مُمقر ُمـ ىمبؾ اهلل شمٕم٤ممم

 قال الناصب خفضه اهلل:

يمام  اً طم٤مدّ  رضمالً  قمٚمٞمف اًمسالمويم٤من ُمقؾمك ، ٟمس٤منأىمقل: اعمقت سم٤مًمٓمبع ُمٙمروه ًمإل»

ٛمؾ قمغم يمراهتف ًمٚمٛمقت، وسمٕمثتف احلدي٨م وضم٥م أن حُي   صّح ضم٤مء ذم إظمب٤مر وأصم٤مر، ومٚماّم 

ه إًمٞمف، وهذا ف أًم٘مك إًمقاح وأظمذ سمرأس أظمٞمف جيرّ ة قمغم أن ًمٓمؿ ُمٚمؽ اعمقت يمام أٟمّ احلدّ 

٤مه٤م ه٤مرون ويمرس أًمقاح اًمتقراة اًمتل أقمٓم٤مه اهلل شمٕم٤ممم إيّ آقمؽماض وراد قمغم رضب 

ٜمس٥م إمم ُمقؾمك إًم٘م٤مء إًمقاح وـمرح ٘م٤مل: يمٞمػ جيقز أن يُ هدى ورمح٦م، ويٛمٙمـ أن يُ 

ويمٞمػ جيقز ًمف رضب ه٤مرون وهق ٟمبل  ؟يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ويمرس ًمقطمف إه٤مٟم٦م ًمٙمت٤مب اهلل

                                                             

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. صّٙمف»ذم اًمّمحٞمحلم:  ( هٙمذا ذم هن٩م احلؼ وإطم٘م٤مق احلؼ، وًمٙمـ1)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. وم٘مٚمع»( اعمثب٧م ذم اعمرقمِمّٞم٦م: 3)

 .7159صحٞمح ُمسٚمؿ ح :144ح :( صحٞمح اًمبخ٤مري4)

 .163ص :( هن٩م احلؼ5)
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٦م، اًمّمٗم٤مت اًمبنميّ  هذه قمٜمد أهؾ احلؼ حمٛمقل قمغم ُم٤م يٕمرض اًمبنم ُمـ ويمّؾ  ؟ُمرؾمؾ

ر ومٝمل حمٛمقًم٦م قمغم ذٟمقب ٤م قمٜمد اسمـ اعمٓمٝمّ وًمٞمس ومٞمف ىمدح ذم ُمٚمٙم٦م قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء، وأُمّ 

ُمقؾمك أًم٘مك إًمقاح   أنّ ر احلكّم ٘مؾ ٓسمـ اعمٓمٝمّ ، وٟمُ وًمق مل يٙمـ اًم٘مرآن ُمتقاشمراً ، إٟمبٞم٤مء

ف ه إًمٞمف ًمٙم٤من يٜمٙمر هذا ويٕمؽمض سمٛمثؾ هذه آقمؽماض٤مت، ومٚمق أٟمّ وأظمذ سمرأس أظمٞمف جيرّ 

 ، اٟمتٝمك.شف طمؼُم٤م ٟم٘مقل ذم شمٕمّمبّ  أٟمّمػ ُمـ ٟمٗمسف يٕمٚمؿ أنّ 

 أقول:

ف ُمذيمقر ٦م احلدي٨م، ٕٟمّ سمّمحّ  وىمد طمٙمؿ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اعم٤مًمٙمل أيْم٤مً 

ٛمٜمف ُمـ ٟمسب٦م  يتّْم ٗم٤ممه٤م سم٤مًمّمحٞمح، وأضم٤مب قماّم مه٤م ُم١مًمّ ذم يمت٤مسملم ؾماّم 

 :اًمذٟم٥م إمم ُمقؾمك  سم٠منّ 

ٓ جي٥م ًمف إذ  ي وومٕمؾ ُم٤ماحلدي٨م ًمٞمس ومٞمف ُم٤م حيٙمؿ قمغم ُمقؾمك سم٤مًمتٕمدّ »

ـ ٟمٗمسف قمُمقؾمك داومع  ضم٤مئز اًمٗمٕمؾ، ٕنّ  ف، اًمقضمسملّم  ،هق فم٤مهر إُمر

ف ر ًمف ذم صقرة آدُمل وٓ يٛمٙمـ أٟمّ ُمداومٕم٦م ُمـ أشم٤مه إلشمالومٝم٤م، وىمد شمّمقّ 

ت إمم ذه٤مب ومداومٕمف قمـ ٟمٗمسف ُمداومٕم٦م أدّ  ،ُمٚمؽ اعمقت فقمٚمؿ طمٞمٜمئذ أٟمّ 

 ه سمٕمدُ ء ضم٤مهلل ومٚماّم ُمـ ا ر ًمف ومٞمٝم٤م اعمٚمؽ اُمتح٤مٟم٤مً قملم شمٚمؽ اًمّمقرة اًمتل شمّمقّ 

 .اٟمتٝمك، وومٞمف ُم٤م ومٞمف، (1)شف رؾمقًمف إًمٞمف اؾمتسٚمؿف أٟمّ وأقمٚمٛمُ 

ر اعمالئٙم٦م ُم٤م شمتّمقّ  قمدم إُمٙم٤من آؾمتٕمالم ممٜمقع إذ يمثػماً  ومألنّ  ،لا ا أوّ أمّ 

٤م رضمع ذم احلدي٨م ُمٚمؽ اعمقت عمّ  ًمألٟمبٞم٤مء سمّمقرة همػمهؿ ويٕمٚمٛمقن هبؿ قمغم أنّ 

                                                             

 .945-944ص 3ج :( اًمِمٗم٤م1)
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يريد اعمقت، ىم٤مل: ارضمع إًمٞمف وىمؾ ًمف يْمع أرؾمٚمتٜمل إمم قمبد ٓ »إمم رسمف وىم٤مل: 

 .، وهذا ىمريٜم٦م ؿمٕمقره سم٤معمٚمؽشًمخ.. إيده

ف ومٕمؾ اًمقاضم٥م ف ٓ وضمف ًمالظمتٞم٤مر وآُمتح٤من سمٕمد اًم٘مقل سم٠مٟمّ ومألٟمّ  ،ا ثاىواا وأمّ 

٤مب سمحٛمؾ ووم٘م٠م قمٞمٜمف قمغم اعمج٤مز ُمـ ىمقهلؿ وم٘م٠م قملم وم٤مومٝمؿ، وىمد جُي  ،ُمـ اعمداومٕم٦م

ف ٓ يالئؿ ُم٤م وىمع تف، وومٞمف أٟمّ ووم٘م٠م قملم طمجّ ٦م ف وًمٓمٛمف سم٤محلجّ جتف، وم٤معمراد صٙمّ طّم 

ومام اعمب٤مطمث٦م اًمقاىمٕم٦م ُمع ُمٚمؽ  ، وأيْم٤مً شاهلل قمٚمٞمف قمٞمٜمف ومردّ »ذم احلدي٨م سم٘مقًمف: 

 ؟!تف وإـم٤مًمتفك حيت٤مج إمم إيراد طمجّ اعمقت قمٜمد ىمبض روطمف طمتّ 

 :فوأضم٤مب سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمّ 

ًمٚمٛمقت  تٛمؾ أن يٙمقن هذا اًمٗمٕمؾ وىمع ُمٜمف ُمـ همػم اظمتٞم٤مر، ٕنّ حُي »

 .ٟمتٝمكا شؾمٙمرات

ُمـ ىمقل  لء ؾمٞمجوأىمقل: هذا اجلقاب اخل٤مرج قمـ اًمّمقاب ُم٠مظمقذ قماّم 

قمغم اظمتال  ش ًمٞمٝمذر»أو ش اًمرضمؾ ًمٞمٝمجر إنّ : »اًمث٤مين ذم ؿم٠من اًمٜمبل

ن ؾمٕم٦م ُمٞمدان ٤م اإلظمقان سمٜمٔمر اإلٟمّم٤م  واًمٕمٜم٤مي٦م أّ اًمروايتلم، وم٤مٟمٔمروا أهّي 

ٟمسب٦م اًمذٟم٥م إمم ُمقؾمك سمؾ ذم  دًمٞمس اًمٙمالم ذم جمرّ  هم٤مي٦م؟ صمؿّ  اًمٖمقاي٦م إمم أّي 

ُمٚمؽ اعمقت ُمع شمٚمؽ اًم٘مدرة واًمت٠ميٞمد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  أنّ  ؾمخ٤موم٦م اقمت٘م٤مدهؿ أيْم٤مً 

يٕمجز قمـ ُم٘م٤موُم٦م ُمقؾمك  ذم طم٤مل ُمرضف وضٕمٗمف سمحٞم٨م يتٚمػ قمٞمٜمف وحيت٤مج إمم 

ؾ ومت٠مُمّ  ،ك هب٤م اًمّمبٞم٤منف إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمْمحٙم٤مت اًمتل يتٚمٝمّ اًمِمٙم٤مي٦م قمٜمد رسمّ 

 .ؾاًمٗمٙمر ومٞمٝمؿ ـمقي وم٢منّ 
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ذم إًم٘م٤مء إًمقاح  ٦م ُمقؾمك٦م همّّم ٤م ُم٤م ذيمره اًمٜم٤مص٥م ُمـ اعمٕم٤مرض٦م سم٘مّّم وأُمّ 

 وشم٠مويالً  صحٞمح٤مً  ًمف حمٛمالً  ، ٕنّ رأس أظمٞمف ومال يّمٚمح ًمٚمٛمٕم٤مرض٦م أصالً  وضمرّ 

واؾمتحسٜمف ومخر اًمديـ  (1)د اًمنميػ اعمرشم٣م قمٚمؿ اهلدىىمد ذيمره اًمسٞمّ  مجٞمالً 

  :اًمرازي وذيمره ذم شمٗمسػمه اًمٙمبػم، وهق

ـّ  نّ إ»  ٤مُمقؾمك  عمّ  سمٛمقؾمك  طمتك أنّ  سمٜمل إُسائٞمؾ يم٤مٟمقا ذم هن٤مي٦م ؾمقء اًمٔم

وقمد اهلل ُمقؾمك  سمثالصملم  هم٤مب قمٜمٝمؿ همٞمبتف ىم٤مًمقا هل٤مرون: أٟم٧م ىمتٚمتف، ومٚماّم 

ومرأى ذم ، ومرضمعء، ر ٝم٤م سمٕمنمة ويمت٥م ًمف ذم إًمقاح ُمـ يمّؾ ًمٞمٚم٦م وأمتّ 

 ص قمـ يمٞمٗمٞم٦مىمقُمف ُم٤م رأى، وم٠مظمذ سمرأس أظمٞمف ًمٞمدٟمٞمف ُمـ ٟمٗمسف ويتٗمحّ 

 وم٘م٤مل إؿمٗم٤مىم٤مً ، اًمقاىمٕم٦م ومخ٤م  ه٤مرون  أن يسبؼ إمم ىمٚمقهبؿ ُم٤م ٓ أصؾ ًمف

ؽ شمريد أن ئمـ اًم٘مقم أٟمّ  قمغم ُمقؾمك  ٓ شم٠مظمذ سمٚمحٞمتل وٓ سمرأد ًمئالّ 

 .اٟمتٝمك ششمرضسمٜمل وشم١مذيٜمل

أظمذ اًمٚمحٞم٦م واًمرأس قمٜمد اعمالىم٤مة واعمِم٤مورة قم٤مدة  وأىمقل ٓ خيٗمك أنّ 

، ًمإله٤مٟم٦م ًم٘م٤مرٟم٧م ًمٓمٛم٦م واطمدةضم٤مري٦م سملم اًمٕمرب إمم أن، وًمق يم٤من ذًمؽ 

 .إذ ًمٞمس ومٚمٞمس ٘مؾوًمُٜم

٤مك ض ُمـ سم٤مب ىمقهلؿ إيّ أىمقل: جيقز أن يٙمقن ذًمؽ آقمؽماض واًمتٕمرّ  صمؿّ 

ٝم٦م إمم أيمثر أؾم٤مًمٞم٥م اإلٟمذارات اعمتقضّم  سمؾ ىمٞمؾ إنّ  ،أقمٜمل واؾمٛمٕمل ي٤م ضم٤مرة

                                                             

 وُم٤م سمٕمده٤م. :13ص:  ( ذم يمت٤مسمف شمٜمزيف إٟمبٞم٤مء 1)
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َل  َوًَمقْ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  إٟمبٞم٤مء  ىََم٤مِويؾِ  سَمْٕمَض  قَمَٚمْٞمٜم٤َم شَمَ٘مقا ْٕ أي٦م ُمـ هذا  (1)ا

ام يم٤من عمّمٚمح٦م إفمٝم٤مر اًمٖمْم٥م قمغم اًم٘مقم إًم٘م٤مء إًمقاح إٟمّ  اًم٘مبٞمؾ، واحل٤مصؾ أنّ 

٦م ذم ًمٓمؿ ُمٚمؽ اعمقت  صدر قمٜمٝمؿ ُمـ اًمٖمقاي٦م وٓ ُمّمٚمح٦م ديٜمٞمّ واٟمزضم٤مرهؿ قماّم 

 .قمٞمٜمف، سمؾ يم٤من اعمّمٚمح٦م ذم متٙمٞمٜمف يمام ُمر ٠مووم٘م

ومذًمؽ ُمـ ٤م ُم٤م ذيمره ُمـ يمرس إًمقاح وىمّم٦م إه٤مٟم٦م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وأُمّ 

أٟمبٞم٤مئف وأوًمٞم٤مئف يمام ٓ خيٗمك، وُمـ أيـ قمٚمؿ  اهلل وقمدوّ  إض٤موم٤مت اًمٜم٤مص٥م قمدوّ 

ىمّمد ُمقؾمك ُمـ إًم٘م٤مء إًمقاح يم٤من إه٤مٟم٦م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم دون ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ  أنّ 

ة إمم دقم٤مه احلدّ  ذم قمّمٛمتف ؾمقاءً  ىمّمده ًمذًمؽ ًمٙمٗمك ىمدطم٤مً  اعمّمٚمح٦م، وًمق صّح 

 .ذًمؽ أو همػمه٤م

، شًمخ.. إذه قمٜمد أهؾ احلؼ حمٛمقل قمغم ُم٤م يٕمرض اًمبنمه ويمؾ  »: ٤م ىمقًمفوأُمّ 

ٞمقضم٥م ظمروج إُم٤مُمف ومخر اًمديـ اًمرازي وؿمٞمخف ص٤مطم٥م اعمقاىمػ قمـ أهؾ وم

مم٤ّم ٓ  -ف ر اهلل رُمسـمٝمّ  -ر احلؼ طمٞم٨م محٚمقا ذًمؽ قمغم ُم٤م محٚمف قمٚمٞمف اسمـ اعمٓمٝمّ 

، وم٤مًمٕمج٥ُم أّن اًمٜمقاص٥م حيٛمٚمقن أي٤مت اًمتل فم٤مهره٤م يٜم٤مذم ـمٝم٤مرة إٟمبٞم٤مء

قمغم شمرك إومم وإومْمؾ قمغم فمقاهره٤م وحيٙمٛمقن قمٚمٞمٝمؿ  إٟمبٞم٤مء  قمت٤مب

ُمع دًٓم٦م اًمٕم٘مؾ قمغم وضمقب شمٜمزهيٝمؿ قمـ ذًمؽ، وُمع وضمقد  ٠مسم٤معمٕم٤ميص واخلٓم

اعمح٤مُمؾ ًمٔمقاهر شمٚمؽ أي٤مت، وحيٛمٚمقن هذي٤مٟم٤مت قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ويمٚمامشمف 

                                                             

 5احل٤مىم٦م :  ( 1)
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َم سم٠مضٕم٤م  ٓ حُت  اًمتل فم٤مهره٤م ُمٜمٙمر وُمرشمبتف أىمؾ ُمـ ُمراشم٥م إٟمبٞم٤مء 

يمالُمف ٓ  ٝم٤م قمغم فمقاهره٤م ُمع أنّ ٚمقمغم ظمال  فم٤مهره٤م ويٛمٜمٕمقن ُمـ ضمقاز مح

، وهال ؾم٤مووا حمٛمؾ ًمف ويؽميمقن اًمٕمٛمؾ سمٔم٤مهره سمٖمػم شم٠مويؾ واضح وشمقضمٞمف سملّم 

 ّٓ  ُمـ ىمٚم٦م اإلٟمّم٤م  سمٞمٜمف وسملم إٟمبٞم٤مء اًمذيـ هؿ ذم حمؾ اًمتٕمٔمٞمؿ؟ وُم٤م ذاك إ

 .وؿمدة اًمٕمّمبٞم٦م وآقمتس٤م 

ُمقؾمك أًم٘مك  ر أنّ ٘مؾ ٓسمـ اعمٓمٝمّ وٟمُ  ًم٘مرآن ُمتقاشمراً وًمق مل يٙمـ ا»٤م ىمقًمف: وأُمّ 

، ومرضمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م شًمخإ ..ه إًمٞمف ًمٙم٤من يٜمٙمر هذاوأظمذ سمرأس أظمٞمف جيرّ  إًمقاح

ف مل يٙمـ حيٛمٚمف قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ورُمل ذم اًمٔمالم يمام ٓ خيٗمك، وُمـ أيـ قمٚمؿ أٟمّ 

 ؟اعمحٛمؾ اًمذي ارشمْم٤مه ُمرشم٣م اًمِمٞمٕم٦م وواومؼ ومٞمف ومخر اًمديـ اًمرازي وهمػمه
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 [6 -األىبواء معصومون  – 441]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

ىم٤مل ذم صٗم٦م طم٤مًم٦م اخلٚمؼ يقم   رؾمقل اهلل وذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم أنّ »

ومٞمٕمتذر  ومٞمٕمتذر إًمٞمٝمؿ ومٞم٠مشمقن ٟمقطم٤مً ؿ ي٠مشمقن آدم ويس٠مًمقٟمف اًمِمٗم٤مقم٦م هّن إاًم٘مٞم٤مُم٦م: و

، اهلل وظمٚمٞمٚمف ُمـ أهؾ إرض ي٤م إسمراهٞمؿ أٟم٧م ٟمبّل  :ومٞم٠مشمقن إسمراهٞمؿ ومٞم٘مقًمقن، إًمٞمٝمؿ

ـُ  مل  ريب ىمد همْم٥م همْمب٤مً  ومٞمف؟ ومٞم٘مقل هلؿ: إنّ  اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم رسمؽ أُم٤م شمرى ُم٤م ٟمح

ٟمٗمز ٟمٗمز  ، ىمد يمذسم٧م صمالث يمذسم٤متيٖمْم٥م ىمبٚمف وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف، وإيّن 

 (1)!ذهبقا إمم همػمياٟمٗمز، 

قمٚمٞمف مل يٙمذب إسمراهٞمؿ اًمٜمبل  :ىم٤مل  رؾمقل اهلل وذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم أنّ 

ّٓ  ىمطّ  اًمسالم  (3)! صمالث يمذسم٤متإ

ويمٞمػ يب٘مك اًمقصمقق سمنمائٕمٝمؿ ُمع  ؟!هل١مٓء ٟمسب٦م اًمٙمذب إمم إٟمبٞم٤مء يمٞمػ حيّؾ 

 اٟمتٝمك. (4)ش؟د يمذهبؿآقمؽما  سمتٕمٛمّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

مج٤مع واىمع قمغم وضمقب قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء قمـ اإل ىمد قمروم٧م ومٞمام ُم٣م أنّ أىمقل: »

احلدي٨م وم٤معمراد ُمٜمف صقرة اًمٙمذب  ٤م صّح ٤م اًمٙمذسم٤مت اعمٜمسقسم٦م إمم إسمراهٞمؿ عمّ وأُمّ ، اًمٙمذب

                                                             

 .591ُمسٚمؿ حصحٞمح  5813ح  :( صحٞمح اًمبخ٤مري1)

 .7156صحٞمح ُمسٚمؿ ح 4468ح : ( صحٞمح اًمبخ٤مري3)

 .164-163ص : ( هن٩م احلؼ4)
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، ويم٤من (1)َيٜمٓمُِ٘مقنَ  يَم٤مُٟمقا إِن وَم٤مؾْم٠َمًُمقُهؿْ  َذاه   يَمبػُِمُهؿْ  وَمَٕمَٚمفُ  سَمْؾ يمام ىم٤مل: ، ٓ طم٘مٞم٘متف

اًمٗم٠مس اًمذي يمرس سمف إصٜم٤مم وضٕمف قمغم  وٟمسب٦م اًمٗمٕمؾ إمم يمبػمهؿ، ٕنّ ُمراده إًمزاُمٝمؿ 

ذم احل٘مٞم٘م٦م، سمؾ هق صقرة اًمٙمذب إذا  ل ًمٞمس يمذسم٤مً وّ ٠موم٤مًمٙمذب اعم، رىمب٦م يمبػم إصٜم٤مم

 ، اٟمتٝمك.شوهذا ٓ سم٠مس سمف قمٜمد وىمقع اًمرضورة، يم٤من اًمت٠مويؾ فم٤مهراً 

 أقول:

ٝم٤م قمغم إـمالىمف، سمؾ ظمّّم مج٤مع مل يٜمٕم٘مد قمغم اًمٕمّمٛم٦م قمـ اًمٙمذب اإل ىمد ُمّر أنّ 

 .ةإؿم٤مقمرة سمام سمٕمد اًمٜمبقّ 

اعمراد سمٙمذسم٤مت إسمراهٞمؿ ُم٤م يم٤من ذم صقرة اًمٙمذب ٓ  ٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أنّ وأُمّ 

ف قمـ ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜم٤مس سم٠مٟمّ  قمٚمٞمف اًمسالم ي٠مسمك قمٜمف اؾمتٕمذار إسمراهٞمؿ طم٘مٞم٘م٦م ومٛماّم 

 .يمذب صمالث يمذسم٤مت ومال يٚمٞمؼ سمٓمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

ّٓ  إسمراهٞمؿ مل يٙمذب ىمطّ  نّ أذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م   ي٠مسمك قمٜمف ىمقًمف وأيْم٤مً   إ

 يدّل ش ىمطّ »ُم٤م يٗمٞمده ؾمقق اًمٙمالم ُمـ احلٍم واًمت٠ميمٞمد سم٘مقًمف  وم٢منّ ، صمالث يمذسم٤مت

 .ف أراد طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمذب يمام ٓ خيٗمكقمغم أٟمّ 

سمؾ هق ، اًمٙمذب اًمذي يؽماءى ذم أي٦م ًمٞمس سمٙمذب ٤م ٟمٕمٚمؿ أنّ واحل٤مصؾ أٟمّ 

وهق إًمزام اخلّمؿ وشمبٙمٞمتف يمام ًمق ىم٤مل ، ؼ٘مّمد هب٤م احلُمـ اعمٕم٤مريض اًمتل يُ 

أٟم٧م شمٙمت٥م هذا وص٤مطمبؽ »سـ: ذم هم٤مي٦م احلُ  سمخطّ  ص٤مطمبؽ وىمد يمتب٧م يمت٤مسم٤مً 

                                                             

 74آٟمبٞم٤مء :  ( 1)
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يم٤من ىمّمدك سمذًمؽ اجلقاب ش سمؾ يمتبتف أٟم٧م»، وم٘مٚم٧م ًمف: شل ٓ حيسـ اخلطأُمّ 

ـّ ٓ ٟمٗمٞمف قمٜمؽ وإصمب٤مشمف ًمألُمّ  شم٘مريره ذًمؽ ُمع آؾمتٝمزاء اًمٙمالم ذم اًمٙمذب  ل، ًمٙم

مل  ًٓ يمر أوّ طم٘مٞم٘م٦م يمام ذُ  ف إذا مل يٙمـ ذًمؽ يمذسم٤مً اعمذيمقر ذم احلدي٨م اعمٜم٘مقل، وم٢مٟمّ 

ة همْمبف صػ ذم ُمتـ احلدي٨م ُمـ ؿمدّ ومام وضمف ُم٤م وُ  ،٤مً يٙمـ سمف سم٠مس يمام ذيمره صم٤مٟمٞمّ 

 ؟!س إسمراهٞمؿ قمـ ىمبقل ؿمٗم٤مقمتف وقمدل إمم آقمتذار٠مك يشمٕم٤ممم ذم ذًمؽ طمتّ 
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 [7 -األىبواء معصومون  – 444]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

ـُ   اًمٜمبل وذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم أنّ » ُمـ إسمراهٞمؿ إذا  سم٤مًمِمّؽ  أطمؼ   ىم٤مل: ٟمح

ٞمِل يَمٞمَْػ  َأِريِن  َربِّ : ىم٤مل ْ  اعْمَْقشَمك  ىَم٤مَل  حُتْ ـا  ٙمِـَوًم   سَمغَم   ىَم٤مَل  شُم١ْمُِمـ َأَومَل ٞمَْٓمَٛمِئ  ،(1)ىَمْٚمبِل ًمِّ

وًمق صمب٧م ذم اًمسجـ ـمقل ًمب٨م يقؾمػ  ،ًم٘مد يم٤من ي٠موى إمم ريمـ ؿمديد ويرطمؿ اهلل ًمقـم٤مً 

 (3).ٕضمب٧م اًمداقمل

 اٟمتٝمك. (4)،ش؟!ذم اًمٕم٘مٞمدة سم٤مًمِمّؽ   هل١مٓء اًم٘مقم آضمؽماء قمغم اًمٜمبل زيمٞمػ جيق

 قال الناصب خفضه اهلل:

ٚمقين قمغم ٓ شمٗمّْم » :اًمتقاضع ُمع إٟمبٞم٤مء يمام ىم٤مل  أىمقل: يم٤من ُمـ قم٤مدة اًمٜمبل»

يمر ذم هذا احلدي٨م ومْم٤مئؾ ىمد ذُ  ،شٚمقين قمغم ُمقؾمكٓ شمٗمّْم »: وىم٤مل ،شيقٟمس سمـ ُمتك

إسمراهٞمؿ ُمع صمب٤مشمف  ، ومذيمر صمب٤مت إسمراهٞمؿ ذم اإليامن، واعمراد ُمـ احلدي٨م أنّ إٟمبٞم٤مء 

 :وي٘مقل ذم اإليامن ويمامل اؾمت٘م٤مُمتف ذم إصمب٤مت اًمّم٤مٟمع واحلنم يم٤من يريد آـمٛمئٜم٤من

  ـا  ٙمِـَوًم َٞمْٓمَٛمِئ  .قضم٥م آـمٛمئٜم٤منهبذا اًمؽمدد اًمذي يُ  أطمؼ   ومٖمػمهُ  (5)ىَمْٚمبِل ًمِّ

                                                             

 371اًمب٘مرة :  ( 1)

 .7153-493صحٞمح ُمسٚمؿ ح 4483ح :( صحٞمح اًمبخ٤مري3)

 .164ص :( هن٩م احلؼ4)

 371اًمب٘مرة :  (5)
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إمم ريمـ ؿمديد يمام ىم٤مل:  ييم٤من ي٠مو ًمقـم٤مً  ؿ قمغم ًمقط ومٝمق أُمر واىمع، وم٢منّ ٤م اًمؽمطّم وأُمّ 

، وًمٞمس ومٞمف اًمدًٓم٦م ف يم٤من ضٕمٞمٗم٤مً ٕٟمّ   ؿ ًمف رؾمقل اهللآوي إمم ريمـ ؿمديد ومؽمطّم  أو

 .ذم أويف إمم ريمـ ؿمديد قم٤مب ًمقـم٤مً   فقمغم أٟمّ 

ومٗمٞمف وصػ ، وأُم٤م ىمقًمف: ًمق ًمبث٧م ذم اًمسجـ ـمقل ُم٤م ًمب٨م يقؾمػ ٕضمب٧م اًمداقمل

 ه. أُمرك شمبلّم ف صؼم ُمع ـمقل اًمسجـ طمتّ ٧م ذم إُمقر وأٟمّ يقؾمػ سم٤مًمّمؼم واًمتثبّ 

 ُمع أنّ  ؟هؾ ذم هذه إُمقر يرضمع قمٞم٥م وؿملم إمم إٟمبٞم٤مء، وم٤مٟمٔمروا ُمٕم٤مذ اًمٜم٤مفمريـ

 اٟمتٝمك. ش.ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ رأيف اًمٗم٤مؾمد ! وهق يٓمٕمـ ذم ىمقل اًمٜمبل احلدي٨م صّح 

 أقول:

ًمٚمتقاضع ُمع   ٓ دًٓم٦م ًمٚمجٛمٚم٦م إومم ُمـ احلدي٨م قمغم إرادة اًمٜمبل

اًمذي مه٤م سمريئ٤من قمٜمف ذم اًمقاىمع؟ ُمع  شمقاضع ذم إصمب٤مشمف ًمف اًمِمّؽ  إسمراهٞمؿ، وأي  

ف مل يرد اًمِمؽ، سمؾ ىم٤مل ذًمؽ ًمزي٤مدة ساطم٦م يمالُمف اعمحٙمل ذم اًم٘مرآن قمغم أٟمّ 

ُم٤م ذيمره اًمٜم٤مص٥م ُمـ اعمراد  آـمٛمئٜم٤من وٓقمتْم٤مد اًمٜم٘مؾ سم٤مًمٕم٘مؾ، وهبذا فمٝمر أنّ 

 .ىمٓمٕم٤مً  سم٤محلدي٨م ٓ يرشمبط سم٤مًمِمّؽ 

 ف ىم٤مل: أٟمّ ؿم٤مرح اًمبخ٤مري قمـ اًمِم٤مومٕمل  (1)هذا وىمد ٟم٘مؾ اًم٘مسٓمالين

 ُمٕمٜمك احلدي٨م إن اًمِمؽ يستحٞمؾ ذم طمؼ إسمراهٞمؿ وًمق يم٤من اًمِمّؽ »

 وىمد قمٚمٛمتؿ أنّ ، سمف ُمـ إسمراهٞمؿ أطمّؼ  ًمٙمٜم٧ُم  إمم إٟمبٞم٤مء  ٤مً ُمتٓمرىمّ 

، ٥م ذم اًم٘مدرة قمغم اإلطمٞم٤مءوم٢مذا مل أؿمؽ أٟم٤م ومل أرشمّ ، إسمراهٞمؿ مل يِمؽ

                                                             

 ش.اًمٕمس٘مالين»( ذم سمٕمض اًمٜمسخ: 1)
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 اٟمتٝمك،  ،شوم٢مسمراهٞمؿ أومم سمذًمؽ

اًمٕمٚمٞمؾ اعمِمتٛمؾ قمغم اًمتٛمقيف واًمتسقيؾ يقضم٥م وأىمقل: هذا اًمت٠مويؾ اًمٓمقيؾ 

ًمٖم٤مز ومٙم٤من جي٥م قمغم اًمِم٤مومٕمل أن يس٠مل اهلل شمٕم٤ممم ـمقل  ،إحل٤مق احلدي٨م اًمتٕمٛمٞم٦م وٕا

 .ٟمٙم٤مرك فم٤مهره سم٤مإلقمٛمره ًمٞمّمح٥م هذا احلدي٨م أيٜمام ؾم٤مر ويذيمر شم٠مويٚمف عمـ شمٚم٘مّ 

 أومٕمؾ ي٠ميت ذم ذيمر ص٤مطم٥م إُمث٤مل اًمس٤مئرة أنّ » :ف ىم٤مل٘مؾ قمـ اًمزريمٌم أٟمّ وٟمُ 

، أي ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م اًمٚمٖم٦م ًمٜمٗمل اعمٕمٜمك قمـ اًمِمٞمئلم ٟمحق اًمِمٞمٓم٤من ظمػم ُمـ زيد

أي ٓ ظمػم ذم اًمٗمري٘ملم، وقمغم هذا  (1)شُمباعٍ  ىَمْقمُ  َأمْ  ظَمػْمٌ  َأُهؿْ  :ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم

وهق  ،قمٜمدٟم٤م مجٞمٕم٤مً  ٓ ؿمّؽ ش سم٤مًمِمؽ ُمـ إسمراهٞمؿ ٟمحـ أطمّؼ »ومٛمٕمٜمك ىمقًمف: 

بحف فم٤مهر إذ ىمٞم٤مس ُم٤م اٟمتٝمك، وأىمقل: ىمُ  ،شج قمٚمٞمف هذا احلدي٨مأطمسـ ُم٤م يتخّر 

 ٦م سم٤مًمِمّؽ ٞما ٟمحـ ومٞمف قمغم اًمٕمب٤مرشملم اًمس٤مسم٘متلم ي٘متيض أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م ٟمٗمل إطم٘مّ 

ذم اجلٛمٚم٦م  ٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أنّ ومٞمف اعمت٠مُمؾ، وأُمّ وهذا فم٤مهر ٓ يِمؽ ّ، ٓ ٟمٗمل اًمِمؽ

ف ُمع ومٛمدومقع سم٠مٟمّ ش إًمخ ..٧م ذم إُمقرسم٤مًمّمؼم واًمتثبّ  وصػ يقؾمػ»اًمث٤مًمث٦م 

ف ًمق يم٤من وأٟمّ ، قمدم صؼمه قمغم ذًمؽ ذم ؾمبٞمؾ اهلل  ـ إفمٝم٤مر اًمٜمبلذًمؽ يتْمٛمّ 

اًمتِمٜمٞمع اًمذي يٜمبٖمل سمراءة  وهذا هق حمطّ  ،ذم ُم٘م٤مم يقؾمػ ٕضم٤مب دقمقة زًمٞمخ٤م

٤م اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م ، وأُمّ    ػقمٜمف وهذا ُم٤م أراده اعمّمٜمّ  اًمٜمبل

ـّ  جمٛمقع ُم٤م ذيمره ُمـ اجلٛمؾ اًمثالصم٦م  ذم ٟمٗمسٝم٤م فم٤مهرة ومٞمام ذيمره اًمٜم٤مص٥م، ًمٙم

                                                             

 48اًمدظم٤من :  (1)
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وإومم واًمث٤مًمث٦م سحيت٤من ذم ، طمدي٨م واطمد ُمذيمقر ذم صحٞمح اًمبخ٤مري

واىمٕم٦م قمغم ُم٤م يٜم٤مؾمبف ؾمٞم٤مىمٝمام  وقمدم اًمّمؼم، ومٞمٚمزم أن شمٙمقن اًمث٤مٟمٞم٦م أيْم٤مً  اًمِمّؽ 

قمغم آًمتج٤مء ًمريمـ ؿمديد ضٕمػ  ُمٜمٝم٤م أن اًمب٤مقم٨م ًمٚمقط  ومٝمؿ اًمٜمبل سم٠منّ 

 اعمٕمٜمك ًمف اًم٘مسٓمالين سم٠منّ ٙم٤مًمف قمغم اهلل شمٕم٤ممم، وهلذا أوّ شمّ اقمت٘م٤مده وومتقر اقمتامده، وا

 .ًمق أراد ٔوى إًمٞمف وًمٙمـ آوى إمم اهلل اٟمتٝمك

٦م ًمقط  سم٤مب ىمّّم » :ٕمٞمد ذًمؽ ُمـ ىمقًمفاًمبخ٤مري سمُ  د ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُم٤م ذيمرهُ وي١ميّ 

قمـ أيب  ،قمـ إقمرج ،صمٜم٤م أسمق اًمزٟم٤مدطمدّ  ،أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م ،صمٜم٤م أسمق اًمٞمامنطمدّ 

 ،(1)شإمم ريمـ ؿمديد ين يم٤من ًمٞم٠مو، إىم٤مل: يٖمٗمر اهلل ًمٚمقط  قمـ اًمٜمبل ،هريرة

 ذم حيت٤مج أن يستٖمٗمر ًمف إن ىم٤مل ذًمؽ وىمٍّم  ًمقـم٤مً  ومٞمف دًٓم٦م قمغم أنّ  اٟمتٝمك، وم٢منّ 

 واهلل اعمستٕم٤من. ،اًمّمؼم قمغم أذى اًم٘مقم

                                                             

ـ ؿمديد»، وذم صحٞمح ُمسٚمؿ: 7155ح : صحٞمح ُمسٚمؿ،  4486ح :اًمبخ٤مري( صحٞمح 1)  ش.إٟمّف أوى إمم ريم
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 [8 -األىبواء معصومون  – 442]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

دظمؾ  (1)]إذ[ ،سمحراهبؿ  سمٞمٜمام احلبِم٦م يٚمٕمبقن قمٜمد اًمٜمبل :وىم٤مل :وذم اًمّمحٞمحلم»

 (5)!ي٤م قمٛمر قمٝمؿ: د وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ،هب٤م (4)ٝمؿبومحّم (3)قمٛمر وم٠مهقى إمم احلَم

لم يتٖمٜمّ  روقمٜمده ضمقا يم٤من ضم٤مًمس٤مً   اًمٜمبل  وروى اًمٖمزازم ذم إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ أنّ 

ًمٚمجقاري، اؾمٙمتـ ومسٙمتـ ومدظمؾ قمٛمر   ومج٤مء قمٛمر وم٤مؾمت٠مذن وم٘م٤مل اًمٜمبل، ويٚمٕمبـ

وىم٣م طم٤مضمتف صمؿ ظمرج وم٘م٤مل هلـ: قمدن ومٕمدن إمم اًمٖمٜم٤مء، وم٘مٚمـ ي٤م رؾمقل اهلل: ُمـ هذا 

هذا رضمؾ ٓ  :يمٚمام ظمرج ىمٚم٧م قمدن إمم اًمٖمٜم٤مء، وم٘م٤ملاًمذي يمٚمام دظمؾ ىمٚم٧م اؾمٙمتـ و

 (6)!ي١مصمر ؾمامع اًمب٤مـمؾ

رى قمٛمر أذ  ُمـ أيُ  ؟!  هل١مٓء اًم٘مقم رواي٦م ُمثؾ ذًمؽ قمـ اًمٜمبل يمٞمػ حيّؾ 

 اٟمتٝمك. (7)ش؟!١مصمر ؾمامع اًمب٤مـمؾ واًمٜمبل ي١مصمرهطمٞم٨م ٓ يُ   اًمٜمبل

                                                             

 ( ُمـ اعمّمدر.1)

 يمام ذم صحٞمح ُمسٚمؿ.ش احلّمب٤مء»( ذم سمٕمض اًمٜمسخ: 3)

 ش.حيّمبٝمؿ هب٤م»( ذم صحٞمح ُمسٚمؿ: 4)

 .:317صحٞمح ُمسٚمؿ ح  3:11ح :( صحٞمح اًمبخ٤مري5)

 ، ومل ٟمجده ذم اإلطمٞم٤مء.475ص 3ج :ذم اًمٓمرائػ ( ٟم٘مٚمف اًمسّٞمد اسمـ ـم٤موس 6)

 .165-164ص :( هن٩م احلؼ7)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

ف جيقز اًمٚمٝمق يقم وىمد ذيمرٟم٤م أٟمّ ، يقم اًمٕمٞمد ف يم٤من٤م ًمٕم٥م احلبِم٦م سم٤محلراب وم٢مٟمّ أىمقل: أُمّ »

ف يٜمٗمع ذم احلرب، ٗم٤مق، ويٛمٙمـ أن يٙمقن دمقيز ذًمؽ اًمٚمٕم٥م سم٤محلراب ٕٟمّ اًمٕمٞمد سم٤مٓشمّ 

ُم٤م يم٤من ُمـ أُمر  ٦م شمٕمٚمٞمٛمف وإًم٘م٤مئف ذم احلرب، ويمّؾ وومٞمف اعمٝم٤مرة ُمـ ـمٕمـ احلرسم٦م ويمٞمٗمٞمّ 

 . ٜمبلٛمف اًماحلرب ومال سم٠مس سمف، ويٛمٙمـ أن يٙمقن قمٛمر مل يٕمٚمؿ ضمقازه ومٕمٚمّ 

٤مم وذم أيّ  ٛمٙمـ محٚمف قمغم ضمقاز اًمٚمٕم٥م ُمٓمٚم٘م٤مً يُ  وي قمـ اًمٖمزازم وم٢من صّح ٤م ُم٤م رُ وأُمّ 

اًمٚمٝمق ًمٞمس سمحرام،  ٕمٚمؿ أنّ ك يُ يسٛمٕمف ًمرضورة اًمتنميع طمتّ   إقمٞم٤مد، ويم٤من اًمٜمبل

إومم  ٕمٚمؿ أنّ قمغم قمدم اًمسامع ًمٞمُ   ٜمف رؾمقل اهللام يم٤من قمٛمر يٛمتٜمع ُمٜمف وُمٙمّ ورسمّ 

شمريمف، وؾمٛمع هق يمام ذيمرٟم٤م ًمرضورة اًمتنميع، ومٝمؾ يٚمزم ُمـ هذا أن يٙمقن قمٛمر أذ  

 ، اٟمتٝمك.ش؟ؿ ُمٜمف اًمنميٕم٦مـ يتٕمٚمّ تف وممّ وقمٛمر ُمـ أُمّ   ُمـ اًمٜمبل

 أقول:

، وُم٤م ذيمره ذًمؽ اًمٚمٕم٥م يم٤من يقم اًمٕمٞمد رضمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م يمام ُمرّ  ُم٤م ذيمره ُمـ أنّ 

ٗم٤مق قمغم ضمقاز دًمٞمؾ، ودقمقاه آشمّ ف جيقز اًمٚمٝمق يقم اًمٕمٞمد دقمقى ُمـ همػم ُمـ أٟمّ 

ّٓ  ذًمؽ ممٜمقع، ًمٔمٝمقر خم٤مًمٗم٦م اًمِمٞمٕم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ذم ذًمؽ، اًمٚمٝمؿّ  ٗم٤مق  أن يريد اشمّ إ

يمام ٓ  (1)ٗم٤مقٗم٤مىمٝمؿ رواج وٟمَ ٤مق ُمـ أهؾ اًمٜمّم٥م واًمٜمٗم٤مق قمٚمٞمف، وًمٞمس ذم اشمّ اًمٗمّس 

 .شًمخ.. إويٛمٙمـ أن يٙمقن دمقيز ذًمؽ»سمٓمالن ىمقًمف:  ٕمٚمؿ أيْم٤مً وُمـ هذا يُ ، خيٗمك

 ذيمرٟم٤مه ذم سمٕمض سمام شًمخ.. إويٛمٙمـ أن يٙمقن قمٛمر»ٚمؿ سمٓمالن ىمقًمف: قمُ  ىمدو

                                                             

 : رواج اًمبٞمع. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(-سمٗمتح اًمٜمقن  -( اًمٜمَٗم٤مق 1)
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 .راًمٗمّمقل اًمس٤مسم٘م٦م ومتذيمّ 

٘م٤مل ذم ومٞمُ ، شًمخ.. إيسٛمٕمف ًمرضورة اًمتنميع  ويم٤من اًمٜمبل» :٤م ىمقًمفوأُمّ 

ّٓ  ٤مً اٟم٘مش، وهؾ يمقن ذًمؽ ذقمٞمّ  ٧م اًمٕمرش صمؿّ ضمقاسمف: صمبّ  ل اًمبح٨م  أوّ إ

 .ويمذا اًمٙمالم ذم شمقضمٞمٝمف عم٤م روى اًمٖمزازم ؟واًمٜمزاع

ُم٤م ذيمره اًمٜم٤مص٥م ُمـ اًمت٠مويالت اًمب٤مردة اًمِمبٞمٝم٦م سمت٠مويالت  ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

ُمـ   س٥م ذم اًمرواي٦م إًمٞمف٤م ي٠مسمك قمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمُ اًمب٤مـمٜمٞم٦م ُمـ اعمالطمدة واعم٤مردة ممّ 

قصػ ُم٤م هق ضم٤مئز أو ُمٙمروه ٓ يُ  ، وم٢منّ شهذا رضمؾ ٓ ي١مصمر ؾمامع اًمب٤مـمؾ»ىمقًمف: 

ُمريد ًمسامع اًمب٤مـمؾ دون قمٛمر، وهذا يمٗمر   اًمٜمبل ومٞمٚمزم ُمٜمف أنّ  سم٤مًمب٤مـمؾ،

قمـ اؾمتٚمزاُمف  ـ يٕمت٘مده يمام ٓ خيٗمك قمغم ُمـ آُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف ومْمالً حمض ممّ 

ٓ يٙمقن  ٤مً ُم٤م يٙمقن شمنميٕمف رضوريّ  ومٞمف، قمغم أنّ   ٦م قمٛمر قمـ اًمٜمبلأذومٞمّ 

 ؾ.ومت٠مُمّ  ،شمريمف أومم
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 [9 -األىبواء معصومون  – 443]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

ىمبؾ  وذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة ىم٤مل: أىمٞمٛم٧م اًمّمالة وقمدًم٧م اًمّمٗمق  ىمٞم٤مُم٤مً »

اله ذيمر  ىم٤مم ذم ُمّّم ومٚماّم   ، ومخرج إًمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  أن خيرج إًمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل

ظمرج إًمٞمٜم٤م  صمؿّ ، رضمع وم٤مهمتسؾ صمؿّ ، تٜم٤م ىمٞم٤ممئف ضمٜم٥م، وم٘م٤مل ًمٜم٤م: ُمٙم٤مٟمٙمؿ، ومٚمبثٜم٤م قمغم هٞمأٟمّ 

 (1).ٞمٜم٤مومّمٚمّ  ،ومٙمؼّم ، ورأؾمف ي٘مٓمر

ف حيرض ذم اًمّمالة وي٘مقم ذم ومٚمٞمٜمٔمر اًمٕم٤مىمؾ هؾ حيسـ ُمٜمف وصػ أدٟمك اًمٜم٤مس سم٠مٟمّ 

 ّٓ  ُمـ شم٘مّمػم ذم قمب٤مدة رسمف وقمدم اعمس٤مرقم٦م إًمٞمٝم٤م؟ وىمد اًمّمػ وهق ضمٜم٥م؟ وهؾ ذًمؽ إ

ـ َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم   َوؾَم٤مِرقُمقاىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  سمُِّٙمؿْ  ُمِّ اِت  وَم٤مؾْمَتبُِ٘مقاْ  ]و[  (3)را  وم٠مي   ، (4)اخْلَػْمَ

 ؟!  ُمٙمٚمػ أضمدر سم٘مبقل هذا إُمر ُمـ اًمٜمبل

إطمدى   (5)اهلل  سمٜم٤م رؾمقلصغّم  :وذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة ىم٤مل

ىم٤مم إمم ظمِمب٦م ذم  ؿ صمؿّ ؾمٚمّ  ٤م اًمٕمٍم ريمٕمتلم، صمؿّ ل أهّن وأيمثر فمٜمّ  :دىم٤مل حمٛمّ  .صاليت اًمٕمٌم

 قم٤منُ امه وظمرج َُسَ ُم٘مدم اعمسجد ومقضع يده قمٚمٞمٝم٤م وومٞمٝمؿ أسمق سمٙمر قمٛمر، ومٝم٤مسم٤مه أن يٙمٚمّ 

ي٤م ٟمبل اهلل أٟمسٞم٧م أم  :دقمك ذا اًمٞمديـ ىم٤ملت اًمّمالة؟ ورضمؾ يُ وىم٤مًمقا: أىمٍّم ، اًمٜم٤مس

                                                             

 .1479-1478صحٞمح ُمسٚمؿ ح 751-:74-386ح : صحٞمح اًمبخ٤مري ( 1)

 144آل قمٛمران :   (3)

 159اًمب٘مرة :  ( 4)

 ش.اًمٜمبل»( ذم سمٕمض اًمٜمسخ: 5)
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، سمغم ىمد ٟمسٞم٧م، ىم٤مل: صدق ذو اًمٞمديـ :، وىم٤ململ أٟمس ومل أىمٍّم  :ت اًمّمالة؟ وم٘م٤ملٍّم ىم

 (1).ؿؾمٚمّ  صمؿّ ،  ريمٕمتلمومّمغّم ، وم٘م٤مم

 ويمٞمػ جيقز ُمٜمف  ؾ إمم رؾمقل اهللٛمومٚمٞمٜمٔمر اًمٕم٤مىمؾ هؾ جيقز ٟمسب٦م هذا اًمٕم

أسم٤م سمٙمر وقمٛمر طمٗمٔم٤م ُم٤م  وُمـ يٕمٚمؿ أنّ ، هذا ؾمٝمق ذم ؾمٝمق أن ي٘مقل ُم٤م ٟمسٞم٧م؟ وم٢منّ  

 اٟمتٝمك. (3)ش؟! ام مل يذيمرا ذًمؽ ًمٚمٜمبلُمع أهّن   ٟمز رؾمقل اهلل

 قال الناصب خفضه اهلل:

ام إذا يم٤من ؿ سمنم ؾمٞمّ ومٞمام ؾمبؼ ضمقاز اًمسٝمق واًمٜمسٞم٤من قمغم إٟمبٞم٤مء، ٕهّن  أىمقل: ىمد ُمرّ »

ومام ، اًمتنميع ذم إقمامل اًمٗمٕمٚمٞم٦م آيمد وأصمب٧م ُمـ إىمقال ًمٚمتنميع، وم٢منّ  اًمسٝمق ُمقضمب٤مً 

وومٞمف شمنميع اًمٕمٛمؾ سمٕمد اًمٜمسٞم٤من إذا ، ر اجلٜم٤مسم٦م ومٛمـ سم٤مب اًمٜمسٞم٤منيمر ُمـ طمدي٨م شمذيمّ ذُ 

 .ؿ، وٓ يٚمزم ُمـ هذا ٟم٘مصف ضمٜم٥م خيرج يمام هق ٓ يتٞمٛمّ يمر ذم اعمسجد أٟمّ ذُ 

ال سم٠مس سمف، ـ اًمتنميع ومذم اًمّمالة ومٝمق ؾمٝمق يتْمٛمّ   وُم٤م ذيمر ُمـ ؾمٝمق اًمٜمبل

ع سمذًمؽ اًمٜمسٞم٤من ضمقاز ف ّذ ـ اًمتنميع ٕٟمّ يتْمٛمّ  وُم٤م ذيمره ُمـ ٟمسٞم٤مٟمف اًمسٝمق ومٝمذا أيْم٤مً 

ف ىم٤مل: اًمّمالة ويمذا اًمٙمالم اًم٘مٞمؾ، واًمٕمج٥م أٟمّ  ءصمٜم٤مأؼ سم٤مًمّمالة ذم وىمقع اًمٗمٕمؾ اعمتٕمٚمّ 

 وم٢منّ  !قمج٥م ذم هذا؟ وأي   ! يمٞمػ جيقز أن حيٗمظ أسمق سمٙمر وقمٛمر ُم٤م ٟمز رؾمقل اهلل

ُم٤م يسٝمق واعم٠مُمقُمقن ٓ يسٝمقن، ومال يٚمزم ُمـ هذا شمٗمْمٞمؾ اعم٠مُمقم قمغم  اً اإلُم٤مم يمثػم

 ّٓ  ، اٟمتٝمك.ش؟ه٤مت وُمزظمروم٤مت شمرّ اإلُم٤مم، وهؾ هذه اًمٙمٚمامت إ

                                                             

 .1399ح : وصحٞمح ُمسٚمؿ 815-593واٟمٔمر أيْم٤ًم ح :133ح : ( صحٞمح اًمبخ٤مري1)

 .166-165ص : ( هن٩م احلؼ3)
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 أقول:

قمغم  قمغم ُم٤م ارشمٙمبف ُمـ اجلقاز وقمغم ُم٤م اؾمتدّل  ٤م أيْم٤مً ىمد ؾمبؼ اًمٙمالم ُمٜمّ

 سمنم وقمغم ضمٕمؾ اًمسٝمق واًمٜمسٞم٤من وؾمٞمٚم٦م إمم اًمتنميع،  اًمٜمبل ُمـ أنّ 

٦م آيمد اًمتنميع ذم إقمامل اًمٗمٕمٚمٞمّ  هذا اعم٘م٤مم سمف ُمـ أنّ  ٤م ُم٤م ظمّص وأُمّ 

سمف  سمؾ اًم٘مْمٞم٦م ُمٜمٕمٙمس٦م جلقاز أن يٙمقن اًمتنميع اًمٗمٕمكم خمّمقص٤مً  ،ومٛمٛمٜمقع

تف ُمـ زم صحّ ٕمٚمؿ ضٕمػ ُم٤م اًمتُ سمخال  إُمر اًم٘مقزم اًمٕم٤مم، وهبذا يُ 

 .٦م٦م اعمتت٤مًمٞمّ اًمتنميٕم٤مت اًمٗمٕمٚمٞمّ 

ؼ سم٤مًمّمالة ذم اًمٜمسٞم٤من ضمقاز وىمقع اًمٗمٕمؾ اعمتٕمٚمّ ف ذع سمذًمؽ ٕٟمّ »٤م ىمقًمف: وأُمّ 

قمغم أن  ٗم٤مً فمٝمقر شمنميع اًمٜمسٞم٤من مل يٙمـ ُمتقىمّ  ومٗمس٤مده فم٤مهر، ٕنّ ش أصمٜم٤مء اًمّمالة

 يديف قمٚمٞمٝم٤م، صمؿّ  قمغم ظمِمب٦م اعمسجد واضٕم٤مً  سمٕمد اًمّمالة ىم٤مئامً   ي٘مػ اًمٜمبل

 ٥مٞمس٠مل قمٜمف ومٞمجيُ  س٠مل قمٜمف ومٞمجٞم٥م سم٠مرسمع يمٚمامت صمؿّ خيرج ومٞمُ  يدظمؾ احلجرة صمؿّ 

لم واًمٗمٕمؾ اًمٙمثػم ُمبٓمؾ ًمٚمّمالة قمٜمد ؿ سمٙمالم أدُمٞمّ اًمتٙمٚمّ  ُمع أنّ  لسمٛمثؾ إوّ 

 .اًمٗم٘مٝم٤مء إرسمٕم٦م أيْم٤مً 

  :(1)٤م إول ومٚمام ذم يمت٤مب اًمٞمٜم٤مسمٞمعأُمّ 

٦م اًمّمالة شمرك اًمٙمالم ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة ػ قمٚمٞمف صحّ ٤م يتقىمّ ممّ  إنّ »

 ، شُمـ يمالم اًمٜم٤مس ءواًمسالم: ٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م ر

                                                             
 آؾمٗمرايٜمل زٟمٙمل سمـ حمّٛمد سمـ اهلل قمبد أيب حمّٛمد اهلل قمبد أيب ًمٚمِمٞمخ إطمٙم٤مم يٜم٤مسمٞمع يمت٤مب هق (1)

 (اًمديـ ؿمٝم٤مب. )أىمس٤مم أرسمٕم٦م قمغم - اًمٔمٜمقن يمِمػ ذم يمام - رشّمبف وىمد اًمس٤موي،
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 : (1)إٟمّم٤مريىم٤مل اًمِم٤مرح 

٦م اعمراد سمٙمالم اًمٜم٤مس ُم٤م يتخ٤مـم٥م سمف اًمٜم٤مس وُم٤م ُمـ ضمٜمسف، وذم اًمتتٛمّ »

أم ٓ، هذا هق ُمذه٥م  ؾمقاء يم٤من ُمٗمٝمامً  (3)لوهمػمه هق اعمسٛمقع اعمتٝمجّ 

ّٓ اًمٗم٘مٞمف وقمٚمٞمف اًمٚمٖمقي وإصقزم، وأُمّ   قمغم ٤م اًمٜمحقي ومال يٓمٚمؼ اًمٙمالم إ

ؼ سمحروملم وطمر  ُمٗمٝمؿ ط ومٞمٝم٤م شمرك اًمٙمالم ومتبٓمؾ سم٤مًمٜمٓمُذ  اّم اعمٗمٝمؿ، ومٚم

 . ٟمتٝمك، اشطمر  ، إذ اعمدّ وًمق ممدوداً 

إن  أو ضمٝمالً  ف ٓ شمبٓمؾ اًمّمالة سم٤مًمٙمالم اًمّم٤مدر ٟمسٞم٤مٟم٤مً ٟمّ أىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  ،ٟمٕمؿ

مل يٙمثر ذًمؽ اًمٙمالم سمحس٥م اًمٕم٤مدة قمغم اًمّمحٞمح اًمذي ذم إم وىمٓمع سمف مجٝمقر 

وهمػمه٤م شمبٓمؾ سم٤مًمٜمسٞم٤من واجلٝمؾ  (4)٦م، وقمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م قمغم ُم٤م ذم اهلداي٦ماًمِم٤مومٕمٞمّ 

ُم٤م ٟمس٥م إمم  ُم٤م زقمٛمف اًمٜم٤مص٥م ُمـ أنّ  ُمـ احلدي٨م، وهبذا فمٝمر أنّ  ًمٕمٛمقم ُم٤م ُمرّ 

ُمـ ُمراشم٥م اجلقاب داظمؾ ذم اًمٙمالم اًم٘مٚمٞمؾ سم٤مـمؾ خم٤مًمػ عمذه٥م   اًمٜمبل

 .أصح٤مسمف أيْم٤م

 : ٤م اًمث٤مين ومٚمام ىم٤مل ذم اًمٞمٜم٤مسمٞمع وذطمف أيْم٤مً وأُمّ 

                                                             

اًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ حمّٛمد إٟمّم٤مري اًمِم٤مومٕمل أّوًٓ احلٜمٗمل صم٤مٟمّٞم٤ًم، إذ هق أطمد ُمـ ذح ( ًمٕمّؾ اعمراد 1)

 يمت٤مب اًمٞمٜم٤مسمٞمع اعمذيمقر ذم اعمتـ. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(

 ش.اعمٝمجل»( ذم سمٕمض اًمٜمسخ: 3)

 ( هق يمت٤مب ذم اًمٗم٘مف ُمٕمتٛمد قمٚمٞمف قمٜمد احلٜمٗمٞم٦ّم، ُمّمٜمّٗمف ؿمٞمخ اإلؾمالم سمره٤من اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اعمرهمٞمٜم٤مين4)

ـ ًمف ؾماّمه سمداي٦م اعمبتدي، وقمٚمٞمف ذوح يمثػمة. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(6:4احلٜمٗمل، اعمتقرّم ؾمٜم٦م   ، وهق ذح قمغم ُمت
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ٕومٕم٤مًمف اًمّمالة إن ومحش ذًمؽ  ف شمبٓمؾ اًمّمالة سمٖمػم ومٕمؾ جم٤مٟمسإٟمّ »

ا أو ومٕمؾ همػم جم٤مٟمس ص٤مدر ًمٚمٕم٥م  وإن مل يٙمـ يمثػمً اًمٗمٕمؾ يمقصمب٦م اعمّمكّم 

جم٤مٟمس يمثػم ذًمؽ  ؾ همػمُمثؾ رضب إطمدى اًمراطمتلم سم٤مٕظمرى أو أن يٗمٕم

اًمٗمٕمؾ سمحس٥م اًمٕم٤مدة ومتبٓمؾ اًمّمالة قمغم أفمٝمر اًمقضمقه اًمذي قمٚمٞمف 

٦م الث ُمتقاًمٞمّ إيمثرون، واًمٗمٕمؾ اًمٙمثػم ُمثؾ رضسم٤مت صمالث وظمٓمقات صم

٦م ُمـ صمالث وٓ سمثالث وأيمثر ُمـ همػم ُمتقاًمٞمّ  واطمدة ومال شمبٓمؾ سم٠مىمّؾ  يمّؾ 

اًمذي قمٚمٞمف  ٦م واًمٙمثرة سمحس٥م اًمٕمر  واًمٕم٤مدة قمغم إصّح واًم٘مٚمّ 

 .اٟمتٝمك ،شاجلٛمٝمقر

ُم٤م يسٝمق  اإلُم٤مم يمثػماً » ٤م ُم٤م ذيمره ذم ُم٘م٤مم دومع اًمتٕمج٥م ُمـ أنّ وأُمّ 

 وم٢منّ ،  قمٚمق ؿم٠من اًمٜمبل ٘مد ؾمٝمك ومٞمف قمـ، ومشإًمخ ..واعم٠مُمقُمقن ٓ يسٝمقن

 ٦م أن يٙمقن قم٤مصٞم٤مً ز أهؾ اًمسٜمًّمٞمس ذم إُم٤مم اًمّمالة اًمذي ضمقّ  اًمٙمالم ؾمٝمقاً 

د سم٤مًمٜمٗمس اًم٘مدد واًمقطمل ، سمؾ ذم اإلُم٤مم اًمٜمبل اعمٕمّمقم اعم١ميّ وم٤مضمراً  ضم٤مهالً 

ع سمريمتف صٞم٤مٟم٦م اعم٠مُمقُملم قمـ اًمسٝمق واًمٜمسٞم٤من، واخلٓم٠م اإلهلل اًمذي يتقىمّ 

 سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م:  (1)٦م أهؾ اًمبٞم٧مواًمٓمٖمٞم٤من، يمام ىم٤مل ُم٤مدح أئٛمّ 

 داردزهی اُم٤مم يمف پ٤مؾمش ٟمگ٤مه ُمی

 ُمگر طمج٤مب ٟمامٟمد و گرٟمف از در وصػ
 

 سمقىم٧م ٟمٞم٧م از اٟمديِمف ظم٤مـمر ُمٕمٚمقم

 سمٕمد يمت٤مب ٟمگردد ُم٘م٤مم او ُمٕمٚمقم
 

                                                             

ذم اعمجٚمس اًمث٤مين قمنم  ، وىمد شمرضمؿ ًمف اعم١مًّمػ ( وهق اًمِم٤مقمر اًمٗم٤مرد اعمٕمرو  سم٤مسم٤م ومٖم٤مين اًمِمػمازي 1)

ـ اًمبٞمتلم أيْم٤مً هٜم٤مك سمت٘مديؿ اًمث٤مين ، ومٚمػُماضمع. )اعمّمٓمٗمقي(:64ص :ُمـ جم٤مًمس اعم١مُمٜملم  ، وأورد هذي
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ُمزظمروم٤مت سمٛمٕمٜمك    وًم٘مد قُمٚمؿ سمام ىمّررٟم٤مُه وأوضحٜم٤مُه أّن ُم٤م ذيمره اعمّمٜمّػ

ّٓ قمغم أُمث٤مل ُم٤م أشمك سمف  اعمحؼمات واعمزّيٜم٤مت، وسم٤معمٕمٜمك أظمر ٓ يّمدُق إ

 اًمٜم٤مص٥م ُمـ ريمٞمؽ اهلٗمقات.
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 [41 -األىبواء معصومون  – 444]

 رفع اهلل درجته:قال ادصنّف 

ف ًم٘مك أٟمّ   ث قمـ رؾمقل اهللف يم٤من حيدّ وذم اًمّمحٞمحلم قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر أٟمّ »

،  وذًمؽ ىمبؾ أن يٜمزل اًمقطمل قمغم رؾمقل اهلل، زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ سم٠مؾمٗمؾ سمٚمدح

٤م  ٓ آيمؾ ممّ ؾمٗمرة ومٞمٝم٤م حلؿ، وم٠مسمك أن ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م، صمؿ ىم٤مل: إيّن   وم٘مدم إًمٞمف رؾمقل اهلل

ّٓ أٟمّم٤م شمذسمحقن قمغم  .يمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف٤م ذُ  ممّ سمٙمؿ وٓ آيمؾ إ

إمم قمب٤مدة إصٜم٤مم واًمذسمح قمغم   فومٚمٞمٜمٔمر اًمٕم٤مىمؾ هؾ جيقز ًمف أن يٜمس٥م ٟمبٞمّ 

 طمٗمٔم٤مً  زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ يم٤من أقمر  سم٤مهلل ُمٜمف وأشمؿّ  وأنّ  ،إٟمّم٤مب وي٠ميمؾ ُمٜمف

 اٟمتٝمك. (1)شٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذه آقمت٘م٤مدات اًمٗم٤مؾمدة ؟!ورقم٤مي٦م جل٤مٟم٥م اهلل

 قال الناصب خفضه اهلل:

سمف قمغم شمرك أُم٤مٟم٦م هذا اًمرضمؾ وقمدم آقمتامد واًمقصمقق  ستدل  أىمقل: ُمـ همرائ٥م ُم٤م يُ »

سمف قمغم ُمٓمٚمقسمف وهق  قمغم ٟم٘مٚمف رواي٦م هذا احلدي٨م وم٘مد روى سمٕمض احلدي٨م ًمٞمستدّل 

زيد  ىم٤مل ٤معمّ   رؾمقل اهلل احلدي٨م أنّ  اًمٓمٕمـ ذم رواي٦م اًمّمح٤مح وُم٤م ذيمر مت٤مُمف، ومت٤ممُ 

ذيمر قمٚمٞمف ٤م ٓ يُ وممّ  ٓ آيمؾ ُمـ ذسمٞمحتٝمؿ و سمـ ٟمٗمٞمؾ هذا اًمٙمالم ىم٤مل: وأٟم٤م أيْم٤مً سمـ قمٛمر

ـ ُمـ اًمٓمٕمـ ذم ٦م ًمٞمتٛمٙمّ ، وهذا اًمرضمؾ مل يذيمر هذه اًمتتٛمّ وم٠ميمال ُمٕم٤مً ، اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم

 اٟمتٝمك. شف سمئس اًمْمجٞمعوم٢مٟمّ ، ٥مٟمس٠مل اهلل اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمتٕمّّم ، اًمرواي٦م

                                                             

 .167-166ص : ( هن٩م احلؼ1)
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 أقول:

أراد اًمتٗمّّص  عّم٤م سمدايع طمٞمؾ هذا اًمٜم٤مص٥م اًمٗم٤مضمر اًمٙم٤مذب اخل٤مئـ أّٟمف (1)ُمـ

قمـ اًمتِمٜمٞمع اعمتقضّمف قمغم أصح٤مسمف ذم هذه اًمرواي٦م سمْمّؿ سمٕمض ُم٤م اظمؽمقمف ُمـ 

اًمٕمب٤مرات أرقمد وأسمرق أّوًٓ، وشمِمّدد ذم إفمٝم٤مر اًمتٕمّج٥م واًمٖمراسم٦م وٟمسب٦م 

٥م إمم اخلٞم٤مٟم٦م واًمت٘مّمػم، وظمتؿ ذًمؽ سمس١مال اًمٕمّمٛم٦م قم اعمّمٜمّػ  ـ اًمتٕمّم 

ًمٞمسد  سمذًمؽ سم٤مب رضمقع اًمٜم٤مفمريـ إمم ُم٠مظمذ اًمرواي٦م، ومال ئمٝمر ظمٞم٤مٟمتف ومٞمٝم٤م 

                                                             

ًمٙمالم اسمـ روزهب٤من ذم رؾم٤مًمتف اعمقؾمقُم٦م  ( أىمقل: شمٓمّرق وم٘مٞمف اًمٓم٤مئٗم٦م ؿمٞمخ اًمنميٕم٦م اإلصٗمٝم٤مين 1)

صمّؿ زاد سمٞم٤مٟم٤ًم ذم اعم٘م٤مم. ىم٤مل:  ،سم٤مًم٘مقل اًمٍماح، ومٜم٘مؾ مت٤مم قمب٤مرشمف وأردومٝم٤م سمٜم٘مؾ قمب٤مرة اًم٘م٤ميض اًمِمٝمٞمد 

ُمـ قمجٞم٥م إُمر أّن اسمـ روزهب٤من ٓسمتالئف سمْمٞمؼ ظمٜم٤مق اإلًمزام واإلومح٤مم ُمـ قماّلُم٦م اًمٕمٚمامء إقمالم، »

طمٞم٨ُم ذيمر ]أي اًمٕماّلُم٦م احلكّم[ هذا احلدي٨م سمٕملم إًمٗم٤مظ اًمتل أورده٤م اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمذسم٤مئح ُمـ 

اضٓمرب قم٘مٚمف ]أي اسمـ روزهب٤من[، وض٤مق قمٚمٞمف إُمر، » وم٠مشمك سم٤محلدي٨م، صمّؿ ىم٤مل:ش أّن رؾمقل اهلل

وُم٤م  137، ومٚمٚمراهمبلم اًمرضمقع إمم اًمّمٗمح٦م شوم٤مظمتٚمؼ شمتّٛم٦م هلذا احلدي٨م همػم ُمرشمبٓم٦م سمف ًمٗمٔم٤ًم وٓ ُمٕمٜمك

 سمٕمده٤م ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م اعمذيمقرة.

وٓ قمج٥م وم٢مهّن٤م ؾمٜم٦ّم هلؿ ذم هم٤مًم٥م : »141ص 5ذم دٓئؾ اًمّمدق ج وىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٔمّٗمر 

ٜمٝم٤م أصُؾ هذا احلدي٨م، وًمٙمٜمّل أقمج٥ُم ُمـ إرقم٤مده وإسمراىمف وؾم١ماًمف اًمٕمّمٛم٦م قمـ أظمب٤مرهؿ، وُم

قمدم إُم٤مٟم٦م، ويم٠مّٟمف يريُد سمذًمؽ أن يدقمق ىمقُمف إمم إض٤موم٦م هذه   اًمتٕمّّم٥م وٟمسبتف إمم اعمّمٜمّػ 

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. اًمتتّٛم٦م!
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سم٤مًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م، واحل٤مصُؾ أّٟم٤م ىمد راضمٕمٜم٤م صحٞمح اًمبخ٤مري، ومٙم٤من احلدي٨م يمام 

، ومل يٙمـ ُمـ اإلض٤موم٦م اًمتل ذيمره٤م هذا اًمٜم٤مص٥م اخل٤مئـ اًمِم٘مل ٟم٘مٚمف اعمّمٜمّػ 

ا اًمِم٘مل اًمس٘مٞمؿ، ومٚمػماضمع ذًمؽ قملم وٓ أصمر، وُمـ أسمك حلسـ فمٜمّف ذم هذ

اًمّمحٞمح، ًمٞمّتْمح ًمُف ُم٤م أشمك سمف ُمـ اًمٙمذب اًمٍميح، وُمـ هٜم٤م أيْم٤ًم ئمٝمر 

صدُق ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ذم سمٕمض اعمراشم٥م ُمـ أّن أصح٤مب اًمٜم٤مص٥م سمٕمدُم٤م ٟمّبٝمٝمؿ 

اًمِمٞمٕم٦م قمغم ؿمٜم٤مقم٦م سمٕمض أطم٤مديثٝمؿ، يزيدون قمغم ذًمؽ أو يٜم٘مّمقن قمـ قمغم 

 ومال ُيٕمتد  سمام يرويف أهؾ اًمِم٘م٤مق. ُمـ ضٞمؼ اخلٜم٤مق، ـ]ـؿ[هلطمس٥م ُم٤م قمرض 
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 [44 -األىبواء معصومون  – 445]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

ب٤مـم٦م إمم  ؾُم  وم٤مٟمتٝمك وذم اًمّمحٞمحلم قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع اًمٜمبل»

٠م وُمسح قمٜمد قم٘مٞمبف ومتقّض  ك ىمٛم٧ُم ، طمتّ ، ومدٟمقُت ٞم٧م، وم٘م٤مل: أدنُ ، ومتٜمحّ ومب٤مل ىم٤مئامً  ،ىمقم

أرذل اًمٜم٤مس  ُمع أنّ  اًمبقل ىم٤مئامً   ٜمس٥م إمم رؾمقل اهللٞمف، ومٙمٞمػ جيقز أن يُ قمغم ظمٗمّ 

 ! (1)ؿٙمُ ٚمِ ضُم رْ أَ وَ اعمسح قمغم اخلٗملم، واهلل ي٘مقل:  صمؿّ ؟ أ قمٜمفس٥م إًمٞمف هذا شمؼمّ ًمق ٟمُ 

 اًمٜمبل نّ أواًمٖمٚمط قمغم إٟمبٞم٤مء و ٠مزوا اخلٓموم٤مٟمٔمروا إمم ه١مٓء اًم٘مقم يمٞمػ ضمقّ 

 ، اٟمتٝمك.(3)ش!إؿمٞم٤مء وأطم٘مره٤م ويٙمذب ذم أظمّس  جيقز أن يرسق درمه٤مً 

 قال الناصب خفضه اهلل:

 ٤مء أنّ ، وم٤مًمذي يستدل هبذا احلدي٨م، وقمـ إـمبّ ٚمػ ذم ضمقاز اًمبقل ىم٤مئامً أىمقل: اظمتُ »

 ، وأّي ع ضمقاز اًمبقل ىم٤مئامً هٙمذا ًمٞمنّم   ، وم٤مًمٜمبل(4)يٜمٗمع اًمٙمٚمٞم٦م واعمخٍم اًمبقل ىم٤مئامً 

                                                             

 7اعم٤مئدة :  (1)

 .168-167ص : ( هن٩م احلؼ3)

 ًمٞمس اًمتل اًمِم١مون ُمـ وٟمحقه اًمٓم٥م ذم ويتداظمؾ قمٜمده ُمـ يٜمس٩م يمٞمػ اًمرضمؾ ُمـ اًمٕمج٥ُم  (3)

 يٜم٤مدون شمراهؿ إًمٞمٝم٤م راضمٕم٧م وإذا إـمّب٤مء، ُمـ احلذىم٦م اعمٝمرة سمٙمٚمامت اًمرضمؾ أهّي٤م قمٚمٞمؽ: ومٜم٘مقل أهٚمٝم٤م،

 ذح ذم اًمِمػمازي اًمٕماّلُم٦م يمٚمامت ومالطمظ ومٞمٝم٤م، واحلجر اًمْمٕمػ ويقرث اعمث٤مٟم٦م يرّض  ىم٤مئامً  اًمبقل سم٠منّ 

 هبؾ ٓسمـ اًمٓم٥م ويمت٤مب ىم٤مٟمقٟمچف، وذح اًم٘م٤مٟمقن، قمغم اًم٘مرر اًمديـ قمالء وشمٕمٚمٞم٘م٦م اًم٘م٤مٟمقن،
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ُمـ طمذيٗم٦م  وـمٚم٥م اًمدٟمقّ ، ًمٚمتنميع ٜم٤مً ام إذا يم٤من ُمتْمٛمّ ؾمٞمّ  ر ُمـ اًمبقل ىم٤مئامً تّمقا ُمٜم٘مّم٦م يُ 

                                                                                                                                               

ّٓ  - ىم٤مئامً  اًمبقل قمـ اًمٜمٝمل اعمسٚمٛملم ؾم٤مدات اهلدى أئّٛم٦م قمـ ورد وىمد وهمػمه٤م،  وهل واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إ

 ُمـ همػمه وذم اًمقاذم، ذم اًمٙم٤مؿم٤مين اعمحّدث اعمحّ٘مؼ أوردهُ  ُم٤م ُمٜمٝم٤م رواي٤مت قمّدة - سم٤مًمٜمقرة قمقرشمٞمف شمٚمّٓمخ

 .واعمٙمروه٤مت واًمسٜمـ أداب ذم اعمدّوٟم٦م ؾمّٞمام احلدي٨م يمت٥م

ىمّدس ُّسه وضمزاه اهلل قمٜمّل  -ىم٤مل أؾمت٤مذٟم٤م اًمٕماّلُم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمٜم٤مسمٖم٦م آي٦م اًمب٤مري احل٤مج اًمِمٞمخ قمبد اهلل اعم٤مُم٘م٤مين 

ذم اًمتخكّم: اًمبقل واًمتٖمّقط  –أي ُمـ اعمٙمروه٤مت  –وُمٜمٝم٤م »ذم يمت٤مسمف ُمرآة اًمٙمامل ُم٤م ًمٗمٔمف:  -ظمػم اجلزاء 

ّٓ أن يٙمقن ُمٓمٚمٞم٤ًّم ًمٚمٜمقرة، وم٢مّٟمف يبقل ىم٤مئاًم، ّٕٟمف خي٤م  قمٚمٞمف إذا سم٤مل ىم٤م ئاًم ُمـ همػم قمّٚم٦م، وم٢مّٟمف ُمـ اجلٗم٤مء، إ

 ، وإن ؿمئ٧م ومراضمٕمٝم٤م.، اٟمتٝمك، وهذه اجلٛمؾ ُمّتخذة ُمـ أظمب٤مر أهؾ اًمبٞم٧م شضم٤مًمس٤ًم اًمٗمتؼ

اًمسالم سمـ شمٞمٛمٞم٦ّم احلراين ذم وأُّم٤م ُمـ ـمرق اًمٕم٤مُّم٦م، وم٤مًمرواي٤مت ذم اًمٜمٝمل قمٜمف يمثػمة، وىمد قم٘مد اًمِمٞمخ قمبد 

سمٓمرىمٝمؿ ومالطمظ،  يمت٤مب اعمٜمتٗمل سم٤مسم٤ًم ذم ذًمؽ ؾمٜمٜم٘مؾ قمٜمف روايتلم سحيتلم ذم اًمٜمٝمل ُمرويتلم قمٜمف 

 هذا ُم٤م شمٚمقٟم٤م قمٚمٞمؽ ُمـ يمٚمامت أهؾ اًمٓم٥م اًمٞمقٟم٤مين وأطم٤مدي٨م اًمٗمري٘ملم وُم٤م هل إٓ اًمٜمبذ اًم٘مٚمٞمؾ.

ذم هذا اًمب٤مب، ورأيتٝمؿ ُمذقمٜملم قمغم يمقن وأُّم٤م إـمب٤مء ُمـ أسمٜم٤مء اًمٕمٍم، ومتٙمّٚمٛم٧م ُمع مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ 

اًمبقل ىم٤مئاًم ُمرّضًا، طمّتك أّن اعمرطمقم وم٘مٞمد اًمٓم٥م ًم٘مامن اًمدوًم٦م إدهؿ يم٤من يٕمد  ًمف آصم٤مر ؾمقء وشمقازم 

، ويٚمزُمف  وم٤مؾمدة، وُمـ يم٤من واىمٗم٤ًم قمغم قمٚمؿ اًمتنميح ويمٞمٗمٞم٦م سمدن اإلٟمس٤من ًمّمّدىمٜم٤م سم٠مّن اًمبقل ىم٤مئاًم ُمرضٌّ

 ، وسم٘م٤مء أضمزاء ُمـ دردهي٤م.قمدم ٟم٘م٤مء اعمث٤مٟم٦م ُمـ اًمبقل

وسمٕمد هذا، وم٤مٕؾمُػ يمؾ  إؾمػ ُمـ ؿمّب٤من اًمٕمٍم طمٞم٨م ضمرت ؾمػمهتؿ قمغم اًمبقل ىمٞم٤مُم٤ًم، همػم ُمب٤مًملم 

سمٜمقاهل اًمنمع اًمنميػ، وٓ سمٙمٚمامت إـمّب٤مء اًمِم٤مخملم ذم قمٚمٛمٝمؿ، احل٤مذىملم ذم ومٜمّٝمؿ، هداهؿ اهلل إمم 

 ديـ(ؾمقاء اًمٍماط وسمٍّمهؿ سمام هق ظمػم هلؿ آُملم. )ؿمٝم٤مب اًم
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ره، رسمام يٙمقن ًمتنميع ضمقاز اًمبقل ىم٤مئام ي٘مرب ُمـ اًمٜم٤مس سمخال  اًمٖم٤مئط ًمٖمٚمٔمتف وًمت٘مذّ 

ومٝمق ضم٤مئز  ٤م اعمسح قمغم اخلّػ ذم اًمٖم٤مئط دون اًمبقل، وأُمّ وهلذا يم٤من يبٕمد قمـ اًمٜم٤مس 

 ، واهلل أقمٚمؿ.- إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم - مج٤مع ُمـ أهؾ اًمسٜم٦ّم يمام ؾمٞم٠ميت ذم ُمب٤مطم٨م اًمٗم٘مفسم٤مإل

صمّؿ ُم٤م ذيمر أهّنؿ ضمّقزوا اخلٓم٠م واًمٖمٚمط قمغم إٟمبٞم٤مء، واًمٜمبل  جيقز أن يرسق درمه٤ًم، 

٦م قمغم شمٜمزيف إٟمبٞم٤مء ُمـ اًمّمٖمػمة اًمداًمّ وم٘مد ذيمرٟم٤م أّن هذا اومؽماء حمض، وواضم٥م قمغم 

 ، اٟمتٝمك.ش٦ماخلّس 

 أقول:

ٓ خيٗمك أّن ٟمٗمع اًمٙمٚمٞم٦م قمٜمد إـمب٤مء ٓ يٜمحٍم ذم اًمبقل ىم٤مئاًم، وٓ هق ُمـ 

طمّتك هذا يٕم٤مرض ىمبحف اًمٔم٤مهر ويْمٓمر  ءاعمٕم٤مجل٤مت اًمتل حيّمؾ هب٤م ُسقم٦م اًمؼم

ُمٕمف إمم شمنميٕمف، وًمق شمٜمّزًمٜم٤م قمـ ذًمؽ ومٜمقرُد قمٚمٞمٝمؿ ُمثؾ ُم٤م أورده اًم٘مّٗم٤مل 

اهلل ؾمبح٤مٟمف مل يرؾمؾ  قمغم احلٜمٗمّٞم٦م ُمـ أّٟم٤م ٟمٕمٚمؿ سمبدهي٦م اًمٕم٘مؾ أنّ  (1)اًمِم٤مومٕمل

 .ٕضمؾ شمنميع ُمثؾ هذا احلٙمؿ رؾمقًٓ 

ف عم٤م ىم٤مل اًمث٤مين وسمٕمض أٟمّ وحت٘مٞمؼ وضمف اسمتالء اًم٘مقم هبذه اًمرواي٦م اعمقضققم٦م 

ـُ  اًمبقل ىم٤مئامً  إنّ »أصح٤مسمف:  وومٕمٚمقه ًمذًمؽ يمام ذيمره اًمٜمقوي ذم ش ًمٚمدسمر أطمّم

ومٞمف ىمب٤مطم٦م وؿمٜم٤مقم٦م وذيمقا  ورأوا أنّ ، ذح هذا احلدي٨م ُمـ صحٞمح ُمسٚمؿ

 . جيؽمئ أطمد قمغم شمِمٜمٞمٕمفسمقضع هذا احلدي٨م ًمئاّل   ُمٕمف اًمٜمبل

                                                             

هق اًمٕماّلُم٦م أسمق سمٙمر قمبد اهلل سمـ أمحد اعمروزي اًمِم٤مومٕمل، ُمـ أضماّلء اًمِم٤مومٕمّٞم٦م : »( ىم٤مل اًمسٞمّد اعمرقمٌم 1)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. سمسجست٤من :53وىمٞمؾ  518شمقذّم اعمؽمضمؿ ؾمٜم٦م »، صمّؿ ىم٤مل: شذم اًمٗم٘مف واًمٙمالم واحلدي٨م
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  :٤م ىم٤مًم٧مأهّن  (1)٘مؾ قمـ قم٤مئِم٦م ذم هذا اعم٘م٤مموي١مّيد هذا ُم٤م ٟمُ 

ىمقه، ُم٤م يم٤من ومال شمّمدّ  يم٤من يبقل ىم٤مئامً   اهللرؾمقل  صمٙمؿ أنّ ُمـ طمدّ »

 ّٓ  .ش ىم٤مقمداً يبقل إ

  ف ىم٤مل:ذم اإلذا  أٟمّ  ر٘مؾ قمـ اسمـ اعمٜمذٟمُ  صمؿّ 

ومثب٧م قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وزيد سمـ صم٤مسم٧م واسمـ  ،اظمتٚمٗمقا ذم اًمبقل ىم٤مئامً »

 .اٟمتٝمك، شؿ سم٤مًمقا ىمٞم٤مُم٤مً قمٛمر وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد أهّن 

ذم اًمٙمت٥م سمام ًمٕمّؾ اًمٜم٤مص٥م إّٟمام اؾمتدّل قمغم ضمقاز اًمبقل ىم٤مئاًم  (3)وأىمقل:

                                                             

 ، اٟمتٝمك. )اعم١مًّمػ(شأصّح رء ذم اًمب٤مبىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا »( ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م احلٜمبكم ذم يمت٤مب اعمٖمٜمل: 1)

ىمد طُمذوم٧م ُمـ ش ومتدسّمر»إمم ىمقًمف: ش وأىمقل: ًمٕمّؾ اًمٜم٤مص٥م إّٟمام اؾمتدّل : »( هذه اًمٗم٘مرة ُمـ ىمقًمف 3)

ُوضمد ذم سمٕمض اًمٜمسخ هٜم٤م »إمم هذا احلذ  سم٘مقًمف:  ُمتـ اًمٓمبٕم٦م اعمرقمِمّٞم٦م، وىمد أؿم٤مر اًمسّٞمد اعمرقمٌم 

، وًمٙمٜمّٜم٤م وضمدٟم٤مه٤م ُمثبت٦م ذم اًمٓمبٕم٦م شـ اًمٙمت٤مب شمريمٜم٤مه٤مسمٕمض اًمٙمٚمامت، وطمٞم٨م مل ٟمتٞمّ٘مـ سمٙمقهن٤م ُم

 احلجرّي٦م، يمام وضمدٟم٤م أّن اًمٕماّلُم٦م اجلٚمٞمؾ اًمسّٞمد حمّٛمد ىمكم واًمد اًمسّٞمد طم٤مُمد طمسلم ص٤مطم٥م اًمٕمب٘م٤مت 

ذم يمت٤مسمف اعمقؾمقم سمت٘مٚمٞم٥م اعمٙم٤مئد يٜم٘مؾ يمالم اًم٘م٤ميض ٟمقر اهلل ذم هذا اعمقضع إمم آظمر اًمبٞمتلم إّوًملم، 

ـُ   هذه اًمٗم٘مرة هٜم٤م شمبٕم٤ًم.وم٠مصمبتٜم٤م ٟمح

هذا وُيستحسـ سم٤مًم٘م٤مرئ اًمرضمقع إمم شم٘مٚمٞم٥م اعمٙم٤مئد ًمالؾمتزادة طمٞم٨م أّن ص٤مطم٥م اًمتحٗم٦م آصمٜمل 

 ىمد رّد ذم سم٤مب اعمٙم٤مئد ُمـ حتٗمتف سمزقمٛمف قمغم يمالم ُمقٟٓم٤م اًمٕماّلُم٦م احلكّم  -قمٚمٞمف ُم٤م قمٚمٞمف  -قمنمّي٦م 

ف، وؾمٞم٠ميت ٟم٘مُؾ قمب٤مرشمف ُمٜم٤ّم ذم هقاُمش سمام ٓ ُمزيد قمٚمٞم اعمٜم٘مقل هٜم٤م، ومرّده اًمسّٞمد ص٤مطم٥م اًمت٘مٚمٞم٥م 

 . )اعمّمٓمٗمقي(-إن ؿم٤مء اهلل  -اعمجّٚمد اًمس٤مدس قمغم ٟمحق اًمؽممج٦م إمم اًمٕمرسمّٞم٦م 
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اًمٓمبٞم٦ّم ُمـ ٟمٗمٕمف ًمٚمٙمٚمٞم٦ّم، ومل يستدّل سمام ٟم٘مٚمف اًمٜمقوي قمـ ؿمٞمخٝمؿ وظمٚمٞمٗمتٝمؿ 

اًمِمٞمٕم٦م ُمـ إطمّم٤من اًمدسمر  (1)نه٤مذأ لُمـ ٟمٗمع إطمّم٤من اًمدسمر، طمذرًا قمـ اٟمت٘م٤م

اعمِم٤ميخ، وشمٕمّذر إطمّم٤مُن سمٕمّٚم٦م  (3)اجلٚمٞمؾ إمم ُم٤م اؿمتٝمر ُمـ اسمتالء ذًمؽ اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف اًمسالمذم اؾمتح٘م٤مق أُمػم اعم١مُمٜملم  (4)دسمره قمٚمٞمف، يمام ىم٤مل ؿم٤مقمرهؿ

 :(5)فقمٜمًمإلُم٤مُم٦م وٟمٗمٞمٝم٤م 

 راؾم٧م گردد دهيسمر دؾم٧م يمف اوؾم٧م اُم٤مم

 سمراٟمدام وصٚمف ٚمفٞمصدطم سمف دوظم٧م آٟمٙمف ٟمف

 يٜمدو٤من همالم ضمٝماُم٤مم اوؾم٧م يمف ظمٚمؼ 

 همالم ر٤مسمزير ف ٟمف آٟمٙمف از هقس اومتد سم

 

 يقضم٥م إـمّب٤مء قمـ اًمٜم٤مص٥م ٟم٘مؾ ذم وىمع يمام صّح  إن اًمٙمٚمٞم٦م ذيمر ىمٚم٧َم: إن

 اًمٕمّٚم٦م شمٚمؽ يٕم٤مًم٩م يم٤من رسّمام اًمِمٞمخ ذًمؽ أنّ  ُمـ اؿمتٝمر ُم٤م إمم اًمذهـ اٟمت٘م٤مل

 آظمر، سمٞم٧م ذم اًمِم٤مقمر ذًمؽ إًمٞمف أؿم٤مر يمام اًمدسمر قمغم احلٞمقاٟم٤مت يمٚمٞم٦م سم٤مؾمتٕمامل

                                                             

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. أذه٤من»حمّؾ ش أوه٤مم»( ذم شم٘مٚمٞم٥م اعمٙم٤مئد: 1)

ام ، وٓ خيٗمك أّن اؾمتٕمامهل٤م إٟمّ همػم ُمثبت٦م ومٞمام ٟم٘مٚمف ؾمّٞمدٟم٤م ص٤مطم٥م شم٘مٚمٞم٥م اعمٙم٤مئد ش اجلٚمٞمؾ»( يمٚمٛم٦م: 3)

 هق ُمـ سم٤مب اًمتٝمّٙمؿ، وم٤مٟمتبف. )اعمّمٓمٗمقي(

 ( وهق سم٤مسم٤م ومٖم٤مين اًمِمػمازي اعمذيمقر آٟمٗم٤ًم ذم اهلقاُمش. )اعمّمٓمٗمقي(4)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. ٟمٔمؿ»حمّؾ ش ىمٓمٕم٦م»، وشقمٜمف»حمّؾ ش ومٞمف»( ذم شم٘مٚمٞم٥م اعمٙم٤مئد: 5)
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 :وم٘م٤مل

 ي٤مسمد ره چگقٟمف ُمروت ظمقان سمگرد

 ٔه ظم٤ممگرد يمرده ٟمٗمس آرزوی يمف ؾمگی

 

ـّ  ُذيمر، ُم٤م إمم أيْم٤مً  هذا ُمـ آٟمت٘م٤مل يٛمٙمـ ىمٚم٧ُم: ٟمٕمؿ،  ُمـ آٟمت٘م٤مل ًمٙم

 وأضمدر، ومتدسّمر. أومم وسم٤مٓطمؽماز أفمٝمر، قمّٚمتف إمم اًمِمٞمخ ٟمٗمس يمالم

وأُّم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أّن ٟمسب٦م دمقيز ُسىم٦م اًمدرهؿ قمغم إٟمبٞم٤مء إمم أهؾ اًمسٜم٦ّم 

ُمب٤مطم٨م احلدود واجلٜم٤مي٤مت ُمـ اعمس٤مئؾ اومؽماء ومٛمٙم٤مسمرة وُمراء عم٤م ؾمٞمجلء ذم 

اًمٗم٘مٝمّٞم٦م أهّنؿ ىم٤مًمقا أّن اًمدرهؿ ًمٞمس سمامل، ّٕٟمف ٓ ىمٓمع ومٞمف، ومرسىمتُف ٓ شمٙمقن 

يمبػمة، وىمد ُمّر أّن اًمّمٖمػمة ضم٤مئزة قمغم إٟمبٞم٤مء قمٜمد مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمسٜم٦ّم، ومٔمٝمر 

 . دمقيزهؿ ًمرسىم٦م اًمدرهؿ قمٚمٞمٝمؿ يمام ذيمره اعمّمٜمّػ
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 [42 -األىبواء معصومون  – 446]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

 .وىمد ًمزُمٝمؿ ُمـ ذًمؽ حم٤مٓت»

زٟم٤م قمٚمٞمف اًمٙمذب غ إذا ضمقّ اعمبٚمّ  ُمٜمٝم٤م ضمقاز اًمٓمٕمـ قمغم اًمنمائع وقمدم اًمقصمقق هب٤م، وم٢منّ 

وطمل إًمٞمف وي٠مُمر ُمـ ٤م أُ ممّ  أو يؽمك ؿمٞمئ٤مً  أو ٟمسٞم٤مٟم٤مً  وؾم٤مئر اعمٕم٤ميص ضم٤مز أن يٙمذب قمٛمداً 

 اٟمتٝمك. (1)ش؟!ومٙمٞمػ يب٘مك اقمتامد قمغم أىمقاًمف، قمٜمده

 قال الناصب خفضه اهلل:

قمغم  قزون اًمٙمذب قمٛمداً ؿ ٓ جيّ أىمقل: ىمد قمٚمٛم٧م ومٞمام ؾمبؼ ُمذه٥م إؿم٤مقمرة وأهّن »

وٟمف وٓ سم٠مس ومٞمف، ز٤م اًمسٝمق ذم همػم اًمٙمذب ومٞمجقّ ، وهذا ُمذهبٝمؿ، وأُمّ إٟمبٞم٤مء وٓ ؾمٝمقاً 

 اٟمتٝمك. شٚمتنميعًم اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي يقىمع قمٚمٞمف اًمسٝمق ًمٞمجٕمٚمف ؾمبب٤مً  ٕنّ 

 أقول:

اًمٙمالم ُمع ُمـ أضم٤مز ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م وىمقع اًمٙمذب وهمػمه ُمـ اعمٕم٤ميص قمـ 

 إسمراهٞمؿ وهمػمه ُمـ إٟمبٞم٤مء ذم طم٤مل اًمٜمبقة يمام ُمر، وٓ يدومع ذًمؽ اًم٘مقل سم٠منّ 

إؿم٤مقمرة  ، قمغم أنّ شًمخإ ..اًمٙمذب زونظمّمقص إؿم٤مقمرة ُمٜمٝمؿ ٓ جيقّ »

زون قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمذب وؾم٤مئر اًمٙمب٤مئر ىمبؾ اًمبٕمث٦م ومال يب٘مك اقمتامد قمغم جيقِّ  طمٞم٨ُم 

 .حف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممميمام ؾمٜمقّض  أىمقاهلؿ سمٕمده٤م أيْم٤مً 

                                                             

 .168ص : ( هن٩م احلؼ1)
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ًمٚمتنميع  ؾمبب٤مً   اهلل شمٕم٤ممم جيٕمؾ اًمسٝمق قمغم اًمٜمبل ٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أنّ ُمّ أو

 نميع اًمِمٜمٞمع.اهلل ُمتٕم٤مل قمـ هذا اًمت أنّ  وم٘مد ُمرّ 
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 [43 -األىبواء معصومون  – 447]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

ومٞمٙمقن ىمد وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ب٤مقمف ومٞمٝم٤م ٤م أن جي٥م قمٚمٞمٜم٤م اشمّ ف إذا ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م وم٢مُمّ وُمٜمٝم٤م أٟمّ »

 اٟمتٝمك. (1)،شان وإن مل جي٥م اٟمتٗم٧م وم٤مئدة اًمبٕمث٦مومٕمؾ ُم٤م وضم٥م شمريمف، واضمتٛمع اًمْمدّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

ز ٦م قمغم ُمـ جيقّ أىمقل: ىمد ذيمرٟم٤م هذا اًمدًمٞمؾ ومٞمام ُم٣م ُمـ ىمبؾ إؿم٤مقمرة وهق طمجّ »

٤م قمغم زوهناعمٕم٤ميص قمغم إٟمبٞم٤مء، وهذا ًمٞمس ُمذه٥م إؿم٤مقمرة، واًمّمٖم٤مئر اًمتل جيقّ 

ُمٜم٤مه، إٟمبٞم٤مء ُم٤م ي٘مع قمغم ؾمبٞمؾ اًمٜمدرة وٓ ي٘مدح هذا ذم ُمٚمٙم٦م اًمٕمّمٛم٦م يمام ىمد ىمدّ 

هذا   أنّ يٕمٚمؿ أهن٤م واىمٕم٦م ُمٜمف قمغم ؾمبٞمؾ اًمٜمدرة، واًمٜمبل يبلّم  وجي٥م أن يٙمقن ذم حمّؾ 

شم٠مُمؾ  حمّؾ  دمقيز اعمٕمّمٞم٦م قمغم إٟمبٞم٤مء ُمٓمٚم٘م٤مً  ُمٜم٤م أنّ اعمت٤مسمٕم٦م، وسم٤مجلٛمٚم٦م ىمد ىمدّ  ًمٞمس حمّؾ 

 ش.واهلل أقمٚمؿ ،هلذا اًمؼمه٤من

 أقول:

ُم٤م ذيمره هٝمٜم٤م ُمدومقع سمٛمثؾ ُم٤م دومٕمٜم٤م ضمقاسمف قمـ اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمؼ، ومٕمٚمٞمؽ 

 سم٤مًمت٠مُّمؾ ذم اًمتٓمبٞمؼ، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

                                                             

 .168ص : ( هن٩م احلؼ1)
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 [44 –األىبواء معصومون  - 448]

 اهلل درجته: قال ادصنّف رفع

ف ُمـ سم٤مب إُمر ي ُمٜمف، ٕٟمّ ف ًمق ضم٤مز أن يٕمّص ًمقضم٥م إيذائف واًمتؼمّ وُمٜمٝم٤م أٟمّ »

ـّ  ،   قمغم حتريؿ إيذاء اًمٜمبل اهلل شمٕم٤ممم ىمد ٟمّص  سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ًمٙم

ـَ  إِنا وم٘م٤مل:  ِذي ْٟمَٞم٤م ذِم اهلل  ًَمَٕمٜمَُٝمؿُ  َوَرؾُمقًَمفُ اهلل  ُي١ْمُذونَ  اًما ظِمَرةِ  اًمد  ْٔ  اٟمتٝمك. (3)،ش(1)َوا

 قال الناصب خفضه اهلل:

ز ٦م قمغم ُمـ جيقّ وهق طمجّ ، أىمقل: ىمد ذيمرٟم٤م هذا اًمدًمٞمؾ ُمـ ىمبؾ إؿم٤مقمرة»

ل ُمٕمٗمقة قمٜمف ومال زضمر وٓ شمٕمٜمٞمػ ٝم٤م اًمّمٖم٤مئر ومٛمـ مل يب٤مذ اًمٙمبػمة وماًمٙمب٤مئر، وأُمّ 

 ، اٟمتٝمك.شوٓ إيذاء

 أقول:

يٜمدومُع هذا أيْم٤ًم سمام ذيمرٟم٤مه ذم اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمؼ، وىمد ُمّر أّن إؿم٤مقمرة جيّقزون 

ومٝمذا اًمدًمٞمُؾ طمّج٦م قمغم  اًمٙمذب ذم همػم ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمب٤مئر،

  أيْم٤ًم.إؿم٤مقمرة

                                                             

 68إطمزاب :  ( 1)

 .168ص : ( هن٩م احلؼ3)
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 [45 -معصومون  األىبواء - 449]

 رفع اهلل درجته:قال ادصنّف 

ف ورشمبتف قمٜمد اًمٕمقام ومال يٜم٘م٤مدون إمم ـم٤مقمتف، ومتٜمتٗمل وم٤مئدة وُمٜمٝم٤م ؾم٘مقط حمٚمّ »

درضم٤مت  ٦م، ٕنّ ُمـ آطم٤مد إُمّ  ف يٚمزم أن يٙمقن أدون طم٤مًٓ اًمبٕمث٦م، وُمٜمٝم٤م أٟمّ 

ُمـ يم٤من يمذًمؽ يم٤من صدور اًمذٟم٥م قمٜمف أومحش  إٟمبٞم٤مء ذم هم٤مي٦م اًمنم ، ويمّؾ 

٤م: يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َِس٤مءَ  َي بِلِّ  ٟم ـْ  اًمٜما ِت  َُم ٠مْ ـا  َي ُٙم ٜمْ ٤مطِمَِم٦مٍ  ُِم ٦مٍ  سمَِٗم ٜمَ ٞمِّ بَ َْم٤مقَمْػ  ُُم ٤َم ُي  هَل

َذاُب  َٕم لْمِ  اًْم َٗم  اًمٕمبد ٟمّمػ طمدّ  وطمدّ  د، رضمؿ وهمػمه حُي واعمحّمـ يُ ، (1)ِضْٕم

ف وُمٜم٤مزل ٞمقمٚمٛمٝمؿ سم٤مهلل أيمثر وأشمؿ وهؿ ُمٝمبط وطم احلر، وإصؾ ومٞمف أنّ 

يمامل اًمٕمٚمؿ يستٚمزم يمثرة ُمٕمرومتف واخلْمقع  ُمالئٙمتف، وُمـ اعمٕمٚمقم أنّ 

ٓ جيقز أن  اًمٜمبل قمغم أنّ  مج٤مع دّل ـ اإلواخلِمقع، ومٞمٜم٤مذم صدور اًمذٟم٥م ًمٙمّ 

 .ُمـ آطم٤مد إُم٦م طم٤مًٓ  يٙمقن أىمّؾ 

 سمِٜمََب٠مٍ  وَم٤مؾِمٌؼ  ضَم٤مَءيُمؿْ  إِنْ ف يٚمزم أن يٙمقن ُمردود اًمِمٝم٤مدة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وُمٜمٝم٤م أٟمّ 

 ومٙمٞمػ ي٘مبؾ قمٛمقم ؿمٝم٤مدشمف ذم اًمقطمل؟ ،(3)وَمَتَبٞماُٜمقا

 .ويٚمزم أيْم٤م أن يٙمقن أدٟمك طم٤مٓ ُمـ قمدول إُم٦م وهق سم٤مـمؾ سم٤مٓمج٤مع

ـمِٞمُٕمقا: وُمٜمٝم٤م أٟمف ًمق صدر قمٜمف اًمذٟم٥م ًمقضم٥م آىمتداء سمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم اهلل  أَ

                                                             

 41إطمزاب :  (1)

 7احلجرات :  ( 3)
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ؾُمقَل  َوَأـمِٞمُٕمقا َ٘مدْ ، ]و[: (1)اًمرا ]و[:  ،(3)طَمَسٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ اهلل  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًما

 بُِٕمقيِن ّٓ واًمت٤مزم سم٤مـمؾ سم٤مإل ،(4)وَم٤مشما  اٟمتٝمك. (5)،ش اضمتٛمع اًمقضمقب واحلرُم٦ممج٤مع وإ

 قال الناصب خفضه اهلل:

يمث٤مر ٦م قمغم ُمـ ىم٤مل سمجقاز صدور اًمٙمب٤مئر قمٜمٝمؿ واإلهذه اًمدٓئؾ طمجّ  ىمد ؾمبؼ أنّ »

ًمإليذاء واًمتٕمٜمٞمػ  ُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمد اًمٜم٤مس وُمقضمب٤مً  حلطّ  ك يّمػم ؾمبب٤مً ُمـ اًمّمٖم٤مئر طمتّ 

٤م صدور اًمّمٖم٤مئر اًمتل قمٗم٤م اهلل قمٜمٝم٤م إذا يم٤من قمغم ؾمبٞمؾ اًمٜمدرة ٦م قمٚمٞمف، وأُمّ وشمرضمٞمح إُمّ 

هذه اًمدٓئؾ ىمد  ُمٜمٝم٤م قمٜمٝمؿ، ويمّؾ  ءاعمٕمجزة قمغم وضمقب اٟمتٗم٤مء ر ومٖمػم ممتٜمع، وٓ شمدّل 

إؿم٤مقمرة ذيمروه٤م قمغم ؾمبٞمؾ آؾمتدٓل قمغم ُمـ ي٘مقل سمجقاز  ومٞمام ؾمٚمػ وأنّ  ٤مذيمرٟم٤مه

قمغم وضمقب ٟمٗمل اًمذٟم٥م قمـ إٟمبٞم٤مء  ٦م يدّل سمٕمض شمٚمؽ إدًمّ  ُمٜم٤م أنّ ًمٙمب٤مئر، وىمد ىمدّ ا

 ، اٟمتٝمك.شواهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،ُمٓمٚم٘م٤مً 

 أقول:

قمغم هبتف واضٓمراسمف واؿمتب٤مه طم٘مٞم٘م٦م ُمذهبف قمٚمٞمف  ُم٤م ذيمره اًمٜم٤مص٥م هٝمٜم٤م يدّل 

ىم٤مل ٦م قمغم ُمـ هذه اًمدٓئؾ طمجّ  نّ أ ف مل ي٘مؾ ؾم٤مسم٘م٤مً ، وم٢مٟمّ وٟمسٞم٤مٟمف عم٤م ذيمره ؾم٤مسم٘م٤مً 

                                                             

 3:اعم٤مئدة :  ( 1)

 31إطمزاب :  ( 3)

 41آل قمٛمران :  ( 4)

 .169-168ص : ( هن٩م احلؼ5)
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 (1)ًمٜم٤م اًمدؾم٧م سمجقاز صدور اًمٙمب٤مئر قمـ إٟمبٞم٤مء، وًمق اقمؽم  سمذًمؽ وم٘مد شمؿّ 

 ام يم٤من ذم أنّ اًمٜمزاع سملم اًمٗمري٘ملم إٟمّ  ٦م قمٚمٞمف وقمغم أصح٤مسمف، ٕنّ وىم٤مُم٧م احلجّ 

هؾ هق وىمقع اًمٙمب٤مئر واًمّمٖم٤مئر أو  ة واعم٤مٟمع ُمـ اُمتث٤مل أُمر إٟمبٞم٤مءسم٤مًمٜمبقّ  اعمخّؾ 

 ضمقاز وىمققمٝمام؟

٦م يم٤مٟمقا سمذًمؽ، واإلُم٤مُمٞمّ  جمرد اجلقاز ٓ خيّؾ  نّ أوم٤مٕؿم٤مقمرة يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن 

ىم٤مئٚملم سم٢مظمالًمف، وسم٤مجلٛمٚم٦م إؿم٤مقمرة ىم٤مئٚمقن سمجقاز وىمقع اًمٙمب٤مئر قمٜمٝمؿ، هم٤مي٦م 

 قمغم قمدم وىمقع سمٕمض اًمٙمب٤مئر اعمخّؾ  اًمٕم٘مؾ واًمسٛمع دّل  نّ ن أؿ ي٘مقًمقإُمر أهّن 

 طمٞم٨ُم  ؟٦م سحي٦م ومٞمفف صمٛمّ تسم٤معمٕمجزة يم٤مًمٙمذب، ويمٞمػ يٜمٙمر هذا وقمٜمقان أدًمّ 

أهّنؿ ًمق أذٟمبقا..  واًمث٤مين» ،شًمخ.. إف إن صدر قمٜمٝمؿ اًمٙمذبل أٟمّ إوّ »ىم٤مل: 

ذيمره٤م ، وطم٤مصؾ اًمٚمقاز اًمتل شواًمث٤مًم٨م أّٟمف إن صدر قمٜمٝمؿ ذٟم٥م.. إًمخ» ،شإًمخ

ف ًمق ضم٤مز صدور اًمذٟم٥م قمٜمٝمؿ ومرغ ذم ىم٤مًم٥م اًمدًمٞمؾ يّمػم أٟمّ أُ إذا    ػاعمّمٜمّ

 اًمٙمب٤مئر قمٜمٝمؿ ًمٙم٤من يمذا، واًمٗمرق سملم اًمٕمٜمقاٟملم ًمٗمٔم٤مً ًمٙم٤من يمذا، وًمق ضم٤مز وىمقع 

ه٤م هذه اًمٚمقازم اًمتل ؾماّم  أنّ  ٤م أيْم٤مً ، وأيْم٤م ىمد ؾمبؼ ُمٜمّاً وُمٕمٜمك فم٤مهر ضمدّ 

قمغم ُمـ ىم٤مل سمجقاز صدور اًمٙمب٤مئر    ػام أورده٤م اعمّمٜمّاًمٜم٤مص٥م دٓئؾ إٟمّ 

ىمبؾ اًمبٕمث٦م وصدور سمٕمض ُمٜمٝم٤م سمٕمده٤م ٓ قمغم  واًمّمٖم٤مئر قمـ إٟمبٞم٤مء ُمٓمٚم٘م٤مً 

ُمع ، ومال يٗمٞمد ذم دومٕمٝم٤م إفمٝم٤مر شمٜمزيف إؿم٤مقمرة قمـ ذًمؽ ،قص إؿم٤مقمرةظمّم

                                                             

 ( احلٞمٚم٦م واخلديٕم٦م واًمتٛمّٙمـ. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(1)
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 .أيْم٤مً  إؿم٤مقمرة سم٠ممجٕمٝمؿ ًمٞمسقا سمراء قمـ ذًمؽ يمام ُمرّ  أنّ 

دمقيز اعمٕم٤ميص قمـ   أنّ لمًميمر ذم اعم٘م٤مم ُمـ اًمدًمٞمٚملم إوّ إن ىمٞمؾ: طم٤مصؾ ُم٤م ذُ 

أقمٜمل  ،ي٘مدح ومٞمام هق اًمٖمرض ُمـ سمٕمث٦م إٟمبٞم٤مء وٟمّم٥م اإلُم٤مم إٟمبٞم٤مء 

ٜمقا ًمٜم٤م وضمف اًم٘مدح ذم ذًمؽ ىمبقل أىمقاهلؿ واُمتث٤مل أواُمرهؿ وٟمقاهٞمٝمؿ، ومبٞمّ 

، وهلذا ـم٤مل اًمٙمالم ذم اعمس٠مًم٦م اً ضمدّ  وؾم٘مقط ُمرشمبتٝمؿ قمٜمد اًمٜم٤مس، إذ هق ظمٗمّل 

اًمٜمٗمس ٓ  ر واعمٕم٤ميص وم٢منّ ئز قمٚمٞمف اًمٙمب٤مُمـ جيقّ  : وضمٝمف أنّ ىمٚم٧ُم . سملم اًمٗمري٘ملم

ـّ شمسٙمـ وٓ شمٓمٛمئـ إمم ىمبقل ىمقًمف ُمثؾ ُم٤م شم إمم ىمقل ُمـ ٓ جيقز قمٚمٞمف  (1)ٓمٛمئ

  .ُمـ ذًمؽ ضمزُم٤مً  ءر

 : (3)ىم٤مل اًمنميػ اعمرشم٣م

 اًم٘مبقل قمـ يٜمٗمر واعمٕم٤ميص اًمٙمب٤مئر وىمقع أنّ  ىمقًمٜم٤م ُمٕمٜمك هق وهذا

 ُيستخرج مم٤ّم ذًمؽ وًمٞمس اًمٕم٤مدات، إمم يٜمّٗمر وٓ يٜمّٗمر ومٞمام واعمرضمع وآُمتث٤مل،

 اًمتٜمّٗمر سم٤مب ذم اًمٙمب٤مئر وم٢منّ  ذيمرٟم٤مه، ُم٤م صدق قمٚمؿ اًمٕم٤مدة إمم رضمع وُمـ سم٤مًمدًمٞمؾ،

 واًمسخ٤موم٦م، اعمجقن وقمـ ص٤مطمبٝم٤م ظمّس٦م قمغم شمدّل  اًمتل اعمب٤مطم٤مة قمـ شمٜمحطّ  ٓ

 .قمٜمٝمؿ ممتٜمٕم٦م أهّن٤م ذم ظمال  وٓ

                                                             

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. يمام شمسٙمـ وشمٓمٛمئـ»( ذم ٟمسخ أظمرى ُمـ ٟمسخ اعمرقمِمّٞم٦م: 1)

سمٕمده٤م، وذم أًمٗم٤مظ اًمٕمب٤مرة شمب٤ميـ سملم ُم٤م ذم اإلطم٘م٤مق واعمٓمبقع ُمـ  وُم٤م :1ص: ( شمٜمزيف إٟمبٞم٤مء3)

 اًمتٜمزيف. )اعمّمٓمٗمقي(
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 وُمع وإئّٛم٦م إٟمبٞم٤مء قمغم اًمٙمب٤مئر اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ضمّقز ىمد أوًمٞمس: ىمٞمؾ وم٢من

 أنّ  ىمقًمٙمؿ يٜم٤مىمض وهذا أواُمرهؿ؟ واُمتث٤مل أىمقاهلؿ ىمبقل قمـ يٜمٗمروا مل ذًمؽ

 ارشمٗم٤مع سمف ٟمرد مل إذ اًمتٜمٗمػم، ُمٕمٜمك يٕمر  ٓ ُمـ هذا: ىمٚمٜم٤م. ُمٜمٗمّرة اًمٙمب٤مئر

 وطمّمقل اًمٜمٗمس ؾمٙمقن قمدم ُمـ ذيمرٟم٤مهُ  ُم٤م سمؾ رأؾم٤ًم، وآُمتث٤مل اًمتّمديؼ

 ُمٜمٝم٤م أىمرب اًمٙمب٤مئر دمقيز قمدم طم٤مل اًمٜمٗمس أنّ  ذم قم٤مىمؾ يِمّؽ  وٓ آـمٛمئٜم٤من،

 ُمـ ي٘مرب يمام يرشمٗمع وٓ اًمٌمء قمٜمد إُمر يبٕمد وىمد دمقيزه٤م، قمٜمد ذًمؽ إمم

 ذم ُمٜمّٗمر وشمْمّجره ـمٕم٤مُمف إمم اًمداقمل قمبقس أن يرى وٓ قمٜمده، ي٘مع وٓ اًمٌمء

 احلْمقر ذيمرٟم٤مه ُم٤م ُمع ي٘مع وىمد ـمٕم٤مُمف، وشمٜم٤مول دقمقشمف طمْمقر قمـ اًمٕم٤مدة

 واؾمتبِم٤مره وضمف ـمالىم٦م ويمذًمؽ ُمٜمّٗمرًا، يٙمقن أن ُمـ خيرضمف وٓ واًمتٜم٤مول

 .ذًمؽ قمٜمد يرشمٗمع وىمد واًمتٜم٤مول احلْمقر ُمـ ي٘مّرب وشمبّسٛمف

 وأُّم٤م واإلُم٤مُم٦م، اًمٜمبقة طم٤مل قمٜمٝمؿ اًمٙمب٤مئر شم٘مع ٓ أن ي٘متيض هذا: ي٘م٤مل ُ وٓ

 ي٘متيض وضمف يبؼ ومل واًمذم ًمٚمٕم٘م٤مب اعمس٘مٓم٦م سم٤مًمتقسم٦م طمٙمٛمٝم٤م ًمزوال ومال، ىمبٚمٝم٤م،

 وم٘مط، واًمذم اًمٕم٘م٤مب اؾمتح٘م٤مق ذًمؽ قمـ اعم٤مٟمع ٟمجٕمؾ مل إّٟم٤م: ٟم٘مقل ّٕٟم٤م اًمتٜمٗمػم،

 طم٤مل ُمـ ذًمؽ ٟمجد وهلذا اًمتقسم٦م، سمٕمد طم٤مصؾ وذًمؽ أيْم٤ًم، اًمتٜمٗمػم وًمزوم سمؾ

 شم٤مب وإن اًمذٟمقب يمب٤مئر قمغم اإلىمدام ُمٜمف قمٝمدٟم٤م وىمد اهلل إمم اًمداقمل اًمقاقمظ

 ي٘متيض ومٞمام اًمرضمٚملم سملم وم٤مرىم٦م واًمرضورة ذًمؽ، ُمٜمف ُيٕمٝمد مل ُمـ سمخال  قمٜمٝم٤م،

 اًم٘مب٤مئح ُمٜمف قُمٝمد ُمـ يٕمػّمون اًمٜم٤مس أنّ  ٟمِم٤مهد ُم٤م ويمثػماً  واًمٜمٗمقر، اًم٘مبقل

 هم٤مي٦م وىمدطم٤ًم، وقمٞمب٤مً  ٟم٘مّم٤مً  وجيٕمٚمقهن٤م واًمٜمزاه٦م اًمتقسم٦م ُمٜمف طمّمٚم٧م وإن اعمت٘مّدُم٦م



 113ص 3إطم٘م٤مق احلؼ ج                                                                  16 –إٟمبٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن 

 

 قمـ سمذًمؽ خيرج ٓ اًمتقسم٦م ىمبؾ ُمٜمٝم٤م شمٜمٗمػماً  أىمّؾ  اًمتقسم٦م سمٕمد اًمٙمب٤مئر أنّ  اًمب٤مب ذم ُم٤م

 .ُمٜمّٗمرة يمقهن٤م

 ومٞمٝم٤م؟ شمٜمٗمػم وٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  قمٚمٞمٝمؿ دمقز ٓ اًمّمٖم٤مئر إنّ : ىمٚمتؿ ومٚمؿ ىمٚم٧م وم٢من

 وؾمٙمقهن٤م اًمٜمٗمس اـمٛمئٜم٤من ٕنّ  اًمت٠مُّمؾ، قمٜمد أيْم٤مً  ومٞمٝم٤م طم٤مصؾ اًمتٜمٗمػم سمؾ: ىمٚم٧ُم 

 شمقضم٥م ٓ اًمّمٖم٤مئر سم٠منّ  واًمٗمرق دمقيزه٤م، ُمع ٓ ذًمؽ قمـ إُمـ ُمع هق إّٟمام

 ُمـ يمثػماً  أنّ  شمرى أٓ ُمرارًا، ذيمرٟم٤م يمام اًمتٜمٗمػم اعمٕمتؼم ٕنّ  ؾم٤مىمط، وذُّم٤مً  قم٘م٤مسم٤مً 

 قماّم  اًمتٜمٗمػم حيّمؾ رسّمام إّٟمف ٟم٘مقل سمؾ ومٞمٝم٤م، قم٘م٤مب وٓ ذم وٓ ُمٜمّٗمرة اعمب٤مطم٤مت

 سمٕمض قمغم طمٙمٛمقا رسّمام أيًْم٤م وم٢مهّنؿ اخلّمؿ، سم٤مقمؽما  أيْم٤مً  صمقاسم٤مً  ًمٗم٤مقمٚمف يقرث

 ُمع ًمٚمٕمقام ُمٜمّٗمراً  سمٙمقٟمف واًمتٜمّ٘مؾ اًمٕم٘مؾ ىم٤مٟمقن قمـ اًمبٕمٞمدة آضمتٝم٤مدات

 .ُمث٤مب اعمخٓمئ اعمجتٝمد سم٠منّ  شمٍمحيٝمؿ

 سمٞم٤من ذم اعمٕمٛمقًم٦م رؾم٤مًمتف ذم احلرُملم سم٢مُم٤مم اعمٚمّ٘م٥م اجلقيٜمل اعمٕم٤مزم أسمق ىم٤مل

 سمبٓمالٟمف ُم٘مٓمقع أصؾ ًمٚمِم٤مومٕمل اشّمٗمؼ ىمد: ىمٞمؾ وم٢من اًمِم٤مومٕمل، ُمذه٥م (1)طمّ٘مٞم٦م

 سمٓمالن قمغم وقمرض٤م ـمقٓ وم٠مرض٤م أرض٤م وهم٤مرسم٦م ؿم٤مرىم٦م إُم٦م أمجٕم٧م وضمف قمغم

 اًمٙمت٤مب ٟمسخ جيّقز ومل سم٤مًمٙمت٤مب اًمسٜم٦ّم ٟمسخ جيّقز مل أّٟمف وهق إصؾ، ذًمؽ

 ـمبٕمف يستٜمٗمر هذا ؾمٛمع إذا واًمٕم٤ميص اعمح٤مٓت، أحمؾ ُمـ وهذا سم٤مًمسٜم٦ّم،

 ُم٘مٓمقع همػم إصؾ هذا: ىمٚمٜم٤م اجلقاب سمف، وآىمتداء شم٘مٚمٞمده ُمـ ويٜمزوي

                                                             

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. أطم٘مّٞم٦م»( ذم ٟمسخ أظمرى ُمـ ٟمسخ اعمرقمِمّٞم٦م: 1)
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  .إًمخ.. شمٕم٤ممم اهلل ٕن سم٤مًمٙمت٤مب اعمتقاشمرة اًمسٜم٦م ٟمسخ جيقز مل إٟمام وم٢مٟمف سمبٓمالٟمف،

، وشم٘مرير اًمٙمالم قمغم هذا اًمتٗمّمٞمؾ واًمتدىمٞمؼ ُمـ ٟمٗم٤مئس هذا اًمتٕمٚمٞمؼ

 ف سمذًمؽ طم٘مٞمؼ.وم٢مٟمّ  وم٤مطمٗمٔمف
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 [4 -األّمهات  وعهر اآلباء دىاءة عن األىبواء تنّزه وجوب - 451]

 درجته: قال ادصنّف رفع اهلل

قمـ دٟم٤مءة أسم٤مء وقمٝمر إُمٝم٤مت،  ه٤مً ف جي٥م أن يٙمقن ُمٜمزّ اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م ذم أٟمّ »

ريئ٤م ، سمٝم٤متقمـ دٟم٤مءة أسم٤مء وقمٝمر إُمّ  ه٤مً اًمٜمبل جي٥م أن يٙمقن ُمٜمزّ  ٦م إمم أنّ ذهب٧م اإلُم٤مُمٞمّ 

 واًمسخري٦م واًمْمحؽ قمٚمٞمف، ٕنّ  (1)٦م يم٤مٓؾمتزراء٦م قمغم اخلّس ُمـ اًمرذائؾ وإومٕم٤مل اًمداًمّ 

ف ُمـ اعمٕمٚمقم سم٤مًمرضورة ر اًمٜم٤مس قمـ آٟم٘مٞم٤مد ًمف، وم٢مٟمّ ف قمـ اًم٘مٚمقب ويٜمٗمّ حمٚمّ ذًمؽ يس٘مط 

 .وآرشمٞم٤مب اًمذي ٓ ي٘مبؾ اًمِمّؽ 

ومٚمزُمٝمؿ أن يذهبقا إمم ، ٤م إؿم٤مقمرة ومب٤مقمتب٤مر ٟمٗمل احلسـ واًم٘مبح٦م ومٞمف، أُمّ وظم٤مًمٗم٧م اًمسٜمّ 

جلٛمٞمع أٟمقاع  أطمد، وأن يٙمقن أسمقه وم٤مقمالً  ضمقاز سمٕمث٦م ُمـ وًمد ُمـ اًمزٟم٤م اعمٕمٚمقم ًمٙمّؾ 

ذم  عّمٗمْمحؽ قمٚمٞمف ويُ سمف ويُ  (3)خرساًمٗمقاطمش وأسمٚمغ أصٜم٤م  اًمنمك، وهق ممـ يُ 

                                                             

، وىم٤مل اًمسّٞمد شيم٤مٓؾمتٝمزاء»( ذم ٟمسخ أظمرى ُمـ ٟمسخ اًمٓمبٕم٦م اعمرقمِمّٞم٦م واعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م: 1)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. ُمـ زرى سمٛمٕمٜمك اؾمتخّػ واطمت٘مر»شمقضٞمح٤ًم عمٕمٜمك آؾمتزراء:  اعمرقمٌم 

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. ُيسخر»( ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م: 3)
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 اًمزٟم٤م هم٤مي٦م ذم أُّمف ىمّقادًا، وشمٙمقن ،(1)ومٞمف ٕسُْمٜم٦َم دائامً  سمف ًمٞمط ىمد ، ويٙمقنستٝمزء سمفإؾمقاق ويُ 

 (3)واًمس٘م٤مـم٦م اًمدٟم٤مءة هم٤مي٦م ذم هق ويٙمقن ُٓمس، يد شمردّ  ٓ سمذًمؽ، وآومتْم٤مح واًم٘مٞم٤مدة،

 .(4)سمّّم٤مص٤مً  ىمّقاداً  ويٙمقن اعمٜم٤ميمػم، ويٕمتٛمد إؾمقاق ذم يّمٗمع وىمبٚمٝم٤م، اًمٜمبّقة طم٤مل

 ذًمؽ وأنّ  اًمٕم٘مٚمٞملم، واًمت٘مبٞمح اًمتحسلم ٟمٗمقا طمٞم٨م سمذًمؽ اًم٘مقل يٚمزُمٝمؿ ومٝم١مٓء

 يستحّؼ  ٓ عمـ اهلل شمٕمذي٥م ُمـ أسمٚمغ هذا وًمٞمس شمٕم٤ممم، اهلل ُمـ وىمققمف ومٞمجقز ممٙمـ،

 اٟمتٝمك. (5)،شإسمد ـمقل اًمثقاب يستحّؼ  سمؾ اًمٕمذاب

 قال الناصب خفضه اهلل:

أىمقل: ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذه اخلراوم٤مت واهلذي٤مٟم٤مت وذيمر هذه اًمٗمقاطمش قمٜمد ذيمر »

ـَ  نا أ إٟمبٞم٤مء واًمدظمقل ذم زُمرة  ِذي ب قنَ  اًما
ـَ  ذِم  اًْمَٗم٤مطِمَِم٦مُ  شَمِِمٞمعَ  َأن حُيِ ِذي  هَلُؿْ  آَُمُٜمقا اًما

ْٟمَٞم٤م ذِم  َأًمِٞمؿٌ  قَمَذاٌب   ة ًمألدب أن يذيمر قمٜمد ذيمر إٟمبٞم٤مءءويمٗمك سمف إؾم٤م، (6)َوأظِمَرةِ  اًمد 

ؾمالم ُم٤م ٓ يٚمزم ُمـ ٦م وقمٚمامء اإليٗمؽمي قمغم ُمِم٤ميخ اًمسٜمّ  ه٤مت، صمؿّ أُمث٤مل هذه اًمؽمّ  

احلسـ واًم٘مبح يٙمقن سمٛمٕم٤مين صمالصم٦م، أطمده٤م وصػ  ىمد قمٚمٛم٧م أنّ وُمٜمف،  ءىمقهلؿ ر

ومٞمف، وم٢مذا  ٤من ٓ ؿمّؽ اًمٜم٘مص واًمٙمامل، واًمث٤مين اعمالئٛم٦م واعمٜم٤مومرة، وهذان اعمٕمٜمٞم٤من قم٘مٚمٞمّ 

                                                             

سمٜم٦م ومٞمف»( ىمقًمف: 1)  ًمٞمس ذم اعمرقمِمٞم٦ّم، وهق ُمقضمقد ذم اًمٓمٝمراٟمٞم٦ّم وذم اًمٜمٝم٩م.  )اعمّمٓمٗمقي(ش يٙمقن ىمد ًمٞمط سمف دائاًم 

 )اعمّمٓمٗمقي(  ش.اًمسٗم٤مًم٦م»( ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمٜمٝم٩م: 3)

 )اعمّمٓمٗمقي(ش. سمّٓم٤مًٓ »، وذم سمٕمْمٝم٤م أظمر: شسمّّم٤مص٤مً »( ذم ٟمسخ أظمرى ُمـ اعمرقمِمّٞم٦م: 4)

 .173-169ص :( هن٩م احلؼ5)

 :1اًمٜمقر :  ( 6)
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ُمـ أن يٙمقن ص٤مطم٥م اًمدقمقة  ٟم٘مص أشمؿّ  وم٠مّي ، ٤منام قم٘مٚمٞمّ يم٤من ُمذه٥م إؿم٤مقمرة أهّن 

ف طمس٥م ويم٠مٟمّ ؟! ٤مشٗمحّ هبذه اًم٘مب٤مئح اًمتل ذيمره٤م هذا اًمرضمؾ اًمسقء اًم ٦م ُمقصقوم٤مً اإلهلٞمّ 

، ُم٤م ذيمره إٟمبٞم٤مء أُمث٤مًمف ُمـ رقم٤مع احلٚم٦م اًمذيـ يٗمسدون قمغم ؿم٤مـمئ اًمٗمرات سمٙمّؾ  أنّ 

 ، اٟمتٝمك.شف أورده اًمٜم٤مر٥م وم٢مٟمّ ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمتٕمّّم 

 أقول:

اخلراوم٦م اًمٔم٤مهرة ُم٤م فمٝمر قمـ هذا اًمٜم٤مص٥م اًمٗم٤مضمر اًمٕم٤مضمز اعمبٝمقت اًمذي 

قمٜمف يٗمقت،    ػواهٞم٦م يمٜمس٩م اًمٕمٜمٙمبقت، ومٛم٘مّمقد اعمّمٜمّ يٜمس٩م قمٚمٞمف أُمقراً 

ُمع فمٝمقره يم٤مًمٜمقر قمغم ؿم٤مهؼ اًمٓمقر وم٠مشمك سمام   ػف مل يٗمٝمؿ ُم٘مّمقد اعمّمٜمّوم٢مٟمّ 

ذم ومٕمؾ اهلل وهق اًمبٕمث٦م   ػيمالم اعمّمٜمّ ؿم٤مء ُمـ اًمٗمتقر واًمٗمٓمقر، وذًمؽ ٕنّ 

.. ٤مومٚمزُمٝمؿ أن يذهبقا إمم ضمقاز سمٕمث٦م ُمـ وًمد ُمـ اًمزٟم»ح سمف سم٘مقًمف: يمام ّس 

ُم٤م ذيمره ُمع اًم٘مقل سم٤محلسـ واًم٘مبح سم٤معمٕمٜمٞملم اعمذيمقريـ ودمقيز  (1)ًمزوم، وشًمخإ

 .صدور اًم٘مب٤مئح قمٜمف شمٕم٤ممم فم٤مهر ٓ ظمٗم٤مء ومٞمف

اًمٙمامل واًمٜم٘مّم٤من خمّمقص٤من سم٤مًمّمٗم٤مت  ومألنّ ، ٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمٕمٜمك إولُمّ أ

 .، واًمبٕمث٦م ُمـ إومٕم٤مل ومال جيري٤من ومٞمٝم٤م٘مؾ ؾم٤مسم٘م٤مً طمقا سمف ومٞمام ٟمُ يمام ّس 

ؿمٜمٞمع ىمد يالئؿ  سمٕمث٦م ُمـ يٗمٕمؾ سمف يمّؾ  ومألنّ ، ٤م سمٛمٕمٜمك اعمالئٛم٦م واعمٜم٤مومرةُمّ وأ

                                                             

( قمغم أّن اًمٜم٤مص٥م ىمد ّسح ذم ضمرح اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ سم٠مّن إؿم٤مقمرة مل ي٘مقًمقا سم٤محلسـ اًمٕم٘مكّم أصاًل، 1)

 ـت٠مُّمؾ. )اعم١مًّمػ(ومٙمٞمػ يبٜمل هٝمٜم٤م قمغم ذًمؽ؟! ]ومـ[
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ومج٤مز أن يبٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم ُمثؾ هذا اًمِمخص عمالئٛمتف همرض ، همرض اًمٗم٤مقمٚملم

ىمبٞمح  ّؾ سمؾ يم، وٓ ي٘مبحء ـمالق وٓ جي٥م قمٚمٞمف ره١مٓء إذ هق طم٤ميمؿ قمغم اإل

سم٠مطمد اعمٕمٜمٞملم قمغم سمٗمٕمٚمف يمام ىم٤مل سمف إؿمٕمري، ومٙمٞمػ حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ  يّمػم طمسٜم٤مً 

 ؟!قمدم ضمقاز ذًمؽ قمغم اهلل شمٕم٤ممم

 وإنّ »ُم٤مت اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م سم٘مقًمف: إمم اٟمْمامم سم٤مىمل اعم٘مدّ    ػوىمد أؿم٤مر اعمّمٜمّ

وًمٞمس هذا أسمٚمغ ُمـ شمٕمذي٥م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ٓ ، ومٞمجقز وىمققمف ُمـ اهلل، ذًمؽ ممٙمـ

ٕمٞمد ذًمؽ سمُ  لءؾ ذًمؽ ومٞمام ؾمٞمجوومّّم ، شبيستحؼ اًمٕمذاب سمؾ يستحؼ اًمثقا

 .ومال شمٖمٗمؾ، سمف قمٜمد اًمٙمالم قمغم اعمٕمتزًم٦م ّمالً ُمتّ 

ُم٤م ذيمره هذا    ف ٓ يرشمبط سمام ذيمره اعمّمٜمػْمح سمام ذيمرٟم٤مه أٟمّ وًم٘مد اشمّ 

ُمـ  ٟم٘مص أشمؿّ  وم٠مي  ، ام قم٘مٚمٞم٤منوم٢من يم٤من ُمذه٥م إؿم٤مقمرة أهّن »اًمٜم٤مص٥م سم٘مقًمف: 

، وذًمؽ ًمٔمٝمقر شًمخ.. إهبذه اًم٘مب٤مئح ٦م ُمقصقوم٤مً أن يٙمقن ص٤مطم٥م اًمدقمقة اإلهلٞمّ 

ّم٤م  ص٤مطم٥م اًمدقمقة سمذًمؽ يٚمزم ُمـ إدراك اًمٕم٘مؾ سم٠مطمد اعمٕمٜمٞملم ىمبح اشمّ  ف ٓأٟمّ 

إدرايمف ىمبح إرؾم٤مل اهلل شمٕم٤ممم عمثؾ هذا اًمِمخص، ويمٞمػ يدرك ذًمؽ ُمع أٟمف قمغم 

ىم٤مقمدة اًم٘مقم ٓ ي٘مبح ؿمئ قمـ اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمجقز قمٚمٞمف سمٕمث٦م ُمثؾ ذًمؽ اًمِمخص 

   ٜمػًمٞمف اعمّّم  أؿم٤مر إامزوا قمٚمٞمف صدور همػمه ُمـ اًم٘مب٤مئح واًمٔمٚمؿ طمسبيمام ضمقّ 

 ة اًمٜمبقّ  ُمـ أنّ  فده ُم٤م ذم اعمقاىمػ وذطموي١ميمّ 

ُمـ إؿم٤مقمرة ُمـ ىم٤مل ًمف اهلل: أرؾمٚمتؽ إمم ىمقم يمذا وٓ  قمٜمد أهؾ احلّؼ »

رؾم٤مل ذط ُمـ إقمراض وإطمقال اعمٙمتسب٦م سم٤مًمري٤مض٤مت ِمؽمط ذم اإليُ 
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واعمج٤مهدات ذم اخلٚمقات وآٟم٘مٓم٤مقم٤مت، وٓ اؾمتٕمداد ذايت ُمـ صٗم٤مء 

 سمَِرمْحَتِفِ  خَيَْتص  اجلقهر وذيم٤مء اًمٗمٓمرة يمام يزقمٛمف احلٙمامء، سمؾ اهلل ؾمبح٤مٟمف 

َيَِم٤مءُ  َُمـ
 .ٟمتٝمك، ا(3)ش٘م٦م سمٛمِمٞمئتف وم٘مطة رمح٦م ُمتٕمٚمّ ٤مًمٜمبقّ ، ومُمـ قمب٤مده (1)

ح٤مل سمام شمٜم٤مؾم٥م وم٢مٟمّ    ػ٤م أي٤مت اًمتل ذيمره٤م ذم شمقسمٞمخ اعمّمٜمّأُمّ هذا و

أؾمال  اًمٜم٤مص٥م طمٞم٨م أؿم٤مقمقا شمٚمؽ اًمرواي٤مت اًمٗم٤مطمِم٦م وذيمروه٤م ذم 

 صح٤مطمٝمؿ وهمػمه٤م ُمـ ضمقاُمٕمٝمؿ وشمداوًمقه٤م سمٞمٜمٝمؿ ذم أٟمديتٝمؿ وجم٤مًمسٝمؿ ىمرٟم٤مً 

يمقن ىمّمدهؿ ذم ذًمؽ شمِمٞمٞمع اًمٗم٤مطمِم٦م فم٤مهر ٓ جم٤مل ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م  سمٕمد ىمرن، وم٢منّ 

ّٓ    ػ٤م اعمّمٜمّومٞمف، وأُمّ   اؾمت٘مب٤مح أُمر اًمسٚمػ ذم ومٚمٞمس ىمّمده ذم هذا اعم٘م٤مم إ

   ػسمؾ اًمذي ومٕمٚمف اعمّمٜمّ، ب٤مقمٝمؿإؿم٤مقم٦م شمٚمؽ اًمٗمقاطمش ًمػمشمدع اخلٚمػ قمـ اشمّ 

وذم شمٗمسػم اًمٜمٞمس٤مسمقري . ُمـ ىمبٞمؾ اجلرح واًمتٕمديؾ اًمذي ىمد أوؾمٕمقا ًمف اًمسبٞمؾ

 ص ُمـ حي٥م ؿمٞمقع اًمٗم٤مطمِم٦م سمٕمبد اهللسمٕمْمٝمؿ محؾ اًمٗم٤مطمِم٦م قمغم اًمزٟم٤م وظمّّم  أنّ 

 . ػقمـ اعمّمٜمّ ومْمالً  سمـ أورم، ومٕمغم هذا ٓ شمرشمبط أي٦م سمام ٟم٘مٚمف اًم٘مقم أيْم٤مً 

أؾم٤مء إدب سمذيمر شمٚمؽ اًم٘مب٤مئح واعمٕم٤مي٥م    ػاعمّمٜمّ ٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أنّ وأُمّ 

إؿم٤مقمرة وهؿ  وم٢منّ  (4)ُمـ سمريم٦م اًمؼماُمٙم٦م، ومٝمذا أيْم٤مً ، قمٜمد ذيمر إٟمبٞم٤مء 
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ً ضمزيالً، وم٘م٤مل سمدل أن 4) ُمث٤مل اعمقًّمدة، ىم٤مهل٤م رضمؾ ُمـ اًمِمٕمراء اًمقاومدـي عم٤ّم أقمٓم٤مه اًمرؿمٞمد اًمٕمب٤ّمد ُم٤ٓم ( هل ُمـ ٕا
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اًمٜم٤مىمؾ ًمٙمالُمٝمؿ ُم٤م ًمزُمٝمؿ  اًمذيـ ىم٤مًمقا سمجقاز صدور اًمٗمقاطمش قمٜمٝمؿ، ومٞمٚمزم

ُم٤م يٗمرض  اً يمثػم ُمـ اعم٘م٤مرٟم٦م ذم اًمذيمر وٟم٘مؾ اًمٙمٗمر ًمٞمس سمٙمٗمر سم٤مٓشمٗم٤مق، وأيْم٤مً 

 احلٙمامء واعمتٙمٚمٛمقن قمٜمد آؾمتدٓل قمغم وضمقد اًمقاضم٥م أو قمغم وطمدشمف ُمثالً 

ف قمٚمٞمٝمؿ إمم أن ده اعمستٚمزم ًمٙمٗمر ىم٤مئٚمف أو ذيمف، ومل يتقضّم قمدُمف أو شمٕمدّ 

ذًمؽ إؾم٤مءة أدب أو يمٗمر أو ذك،  قمـ وم٤مضؾ سم٠منّ  ُم١ماظمذة قمـ قم٤مىمؾ ومْمالً 

ٟمام اًمذي محؾ ٤مد أؾمٚمقب اًمٙمالُملم، وإّ هٝمٜم٤م ٓحّت    ػومٙمذا ومٞمام أشمك سمف اعمّمٜمّ

اًمٜم٤مص٥م قمغم هذا اًمتِمٜمٞمع قمجزه قمـ اجلقاب أو اٟمحراومف قمـ ؾمٛم٧م احلؼ 

يم٤مًمٜم٤مص٥م ذم ُمسجد ومس٠مًمف  ٟم٤مىمّم٤مً  رأى وم٘مٞمٝم٤مً  رضمالً  ٙمل أنّ واًمّمقاب، يمام طُم 

ف قم٤مضمز قمـ ٤م رأى اًمٗم٘مٞمف أٟمّ ُمس٠مًم٦م ُمـ ُمس٤مئؾ احلٞمض أو آؾمتح٤مض٦م وعمّ  ـقم

أظمرج هذه اًم٘م٤مذورات ُمـ سمٞم٧م  :قمٚمٞمف ضمقاب ُمس٠مًمتف اضٓمرب وىم٤مل ؾم٤مظمٓم٤مً 

هذه احلٞمؾ واًمتٛمقهي٤مت  ومٚمٞمٜمٔمر أوًمٞم٤مء اًمٜم٤مص٥م أنّ  .ه قمٚمٞمف ضمٝمؾ ٟمٗمسفُمقّ ! واهلل

 ت؟٦م قمغم ؿم٤مـمئ اًمٗمراُمـ رقم٤مع احلٚمّ  (1)أومسد أو ُم٤م يّمدر

 

                                                                                                                                               

ـ سمريم٦م اًمؼماُمٙم٦م، ومّم٤مرت اًمٙمٚمٛم٦م ُمثالً ؿم٤ميٕم٤مً ؾم٤مئراً ُيرضب سمف ذم  ـ مل يِمٙمر عمٜمٕمٛمف سمؾ ؿمٙمر يِمٙمر ًمٚمٛمٜمٕمؿ: وهذا ُم ُم

ـ( ٓ خيٗمك. )ؿمٝم٤مب اًمدي ـ أظمرى يمام  ـ ضمٝم٦م وهمػم ُمذُمقُم٦م ُم  همػمه وأؾمٜمد اًمٜمٕمٛم٦م إًمٞمف، وهذه اًمّمٗم٦م ُمذُمقُم٦م ُم

ـّ سم٤معمسٚمؿ. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(1)  ( وٓ يّمدر، سمؾ هق اومؽماء حمض وؾمقء فم
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 [2 -األّمهات  وعهر اآلباء دىاءة عن األىبواء تنّزه وجوب - 454]

 قال ادصنّف رفع اهلل درجته:

زوا صدور اًمذٟم٥م قمٜمٝمؿ ًمزُمٝمؿ اًم٘مقل سمجقاز ذًمؽ ضمقا  (1)ؿ طمٞم٨ُم ٤م اعمٕمتزًم٦م وم٢مهّن وأُمّ »

 .٦م إظمقة يقؾمػىمّّم ٗم٘مقا قمغم وىمقع اًمٙمب٤مئر ُمٜمٝمؿ ىمبؾ اًمبٕمث٦م يمام ذم ، واشمّ أيْم٤مً 

هؾ جيقز اعمّمػم إمم هذه إىم٤مويؾ اًمٗم٤مؾمدة وأراء  ،ومٚمٞمٜمٔمر اًمٕم٤مىمؾ سمٕملم اإلٟمّم٤م 

ٗمٕمؾ سمف اًمٗم٤مطمِم٦م ـمقل قمٛمره ػ يٜم٘م٤مد إمم ىمبقل ىمقل ُمـ يم٤من يُ وهؾ يب٘مك ُمٙمٚمّ  ؟٦ماًمرديّ 

٦م وهؾ يثب٧م سم٘مقل ُمثؾ هذا طمجّ  ؟ةستٝمزء سمف طم٤مل اًمٜمبقّ ّمٗمع ويُ ف يُ شمف وأٟمّ إمم وىم٧م ٟمبقّ 

 ؟قمغم اخلٚمؼ

ؿ إن سمحثقا ذم ذًمؽ وم٘مد وأهّن ، اًمبح٨م ُمع إؿم٤مقمرة ذم هذا اًمب٤مب ؾم٤مىمط واقمٚمؿ أنّ 

ٟمف مل يٗمٕمؾ ُم٤م أُمره اهلل شمٕم٤ممم سمف ؿ جيقزون شمٕمذي٥م اعمٙمٚمػ قمغم أّ ٕهّن ، اؾمتٕمٛمٚمقا اًمٗمْمقل

 وأنّ ، ٦م، سمؾ قمغم اُمتث٤مل ُم٤م أُمره سمفاًمبتّ  رؾمؾ إًمٞمف رؾمقًٓ ُمـ همػم أن يٕمٚمؿ ُم٤م أُمره سمف وٓ أُ 

وهق ، ف ُمـ ومٕمٚمف شمٕم٤ممميمؾ ُم٤م هق واىمع ذم اًمقضمقد وم٢مٟمّ  ئح ُمـ قمٜمده شمٕم٤ممم، وأنّ مجٞمع اًم٘مب٤م

احلسـ هق اًمقاىمع واًم٘مبٞمح هق اًمذي مل ي٘مع، ومٝمذه اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة اخلسٞمس٦م  طمسـ، ٕنّ 

ُم٤مٟمع طمٞمٜمئذ ُمـ اًمبٕمث٦م  ّي ذم اًمٜمبل وأسمقيف شمٙمقن طمسٜم٦م ًمقىمققمٝم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وم٠م

ُم٤م يٗمٕمٚمف شمٕم٤ممم ومٝمق  ويمّؾ  ُمٜمع يمٗمر اًمٜمبل وهق ُمـ اهللومٙمٞمػ يٛمٙمـ ًمألؿم٤مقمرة  ؟سم٤مقمتب٤مره٤م

 ؟ويمٞمػ يٛمٙمٜمٝمؿ ُمع هذا اعمذه٥م اًمتٜمزيف ًمألٟمبٞم٤مء ،ويمذا أٟمقاع اعمٕم٤ميص ؟طمسـ

ي إمم حتسلم اًمٙمٗمر وشم٘مبٞمح اإليامن وضمقاز سمٕمث٦م ُمـ اضمتٛمع ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ُمذه٥م ي١مدّ 
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 .اًمرذائؾ واًمس٘مٓم٤مت ومٞمف يمّؾ 

 اٟمتٝمك. (1)،ش٤متاًمب٤مب ىمد أٟمٙمروا اًمرضوريّ  إؿم٤مقمرة ذم هذا وىمد قمروم٧م ُمـ هذا أنّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

٦م إظمقة أىمقل: اؾمتدٓل اعمٕمتزًم٦م قمغم وىمقع اًمٙمب٤مئر ُمـ إٟمبٞم٤مء ىمبؾ اًمبٕمث٦م سم٘مّّم »

إظمقة يقؾمػ ص٤مروا أٟمبٞم٤مء سمٕمد  قمغم أنّ  (3)عمج٤مع واىماإل يقؾمػ اؾمتدٓل ىمقي، ٕنّ 

٤م يمب٤مئر، وهذا اًمرضمؾ ُم٤م أهّن  إًم٘م٤مء يقؾمػ ذم اجل٥م وهمػمه ُمـ اًمذٟمقب اًمتل ٓ ؿمّؽ 

ّٓ شمٕمرّ   (7) إضمال و (6)يم٤مًمرقم٤مع (5)٦ماًمٚمقذقمٞمّ  و (4)اخلزقمبٚم٦م  سم٤مًمٗمحش وض سمجقاسمف إ

٦م، واعمٕمتزًم٦م يثبتقن اًمقىمقع وهق ٓ ي٘مدر قمغم اًمدومع ويبح٨م ُمٕمٝمؿ ذم اجلقاز، اًمسقىمٞمّ 

 .وهذا ُمـ همرائ٥م أـمقاره ذم اًمبح٨م

ػ وهمػمه ُمـ قزون شمٕمذي٥م اعمٙمٚمّ ؿ جيّ هّن اًمبح٨م ُمع إؿم٤مقمرة ؾم٤مىمط ٕ ُم٤م ذيمر أنّ  صمؿّ 
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( اًمٕمج٥م ُمـ هذا اًمرضمؾ طمٞم٨م يّدقمل أُمقرًا ٓ يقضمد هل٤م ُمستٜمد شم٤مرخيل وٓ ٟم٘مٚمتف اًمٜم٘مٚم٦م ُمـ 3)

اًمٗمري٘ملم، وفمٜمّل أّٟمف يمّٚمام قمجز قمـ اجلقاب قمـ آقمؽماض ٟمس٩م ُمـ قمٜمده طمؼمًا ومْمٞمٚم٦م يريد هب٤م 

 اًمتٛمقيف واإلهمٗم٤مل. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(

 ( اخلزقمبٚم٦م: اعمزاح. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(4)

 اًمٚمقذع واًمٚمقذقمل اخلٗمٞمػ يمام ذم اًم٘م٤مُمقس. )ؿمٝم٤مب اًمديـ( (5)

 ( اًمرقم٤مع ؾمٗمٚم٦م اًمٜم٤مس. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(6)

 ( مجع اجلٚمػ سم٤مًمٗمتح: إمحؼ. )ؿمٝم٤مب اًمديـ(7)
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٤من سمٛمٕمٜمك احلسـ واًم٘مبح ذقمٞمّ  وأنّ ، يمرُم٤م ذُ  ٤مت، وىمد قمروم٧م ومٞمام ؾمبؼ ضمقاب يمّؾ اًمٓم٤مُمّ 

ؿ وأهّن  ءُم٤م ذيمره سمٛمذهبٝمؿ وٓ يرد قمٚمٞمٝمؿ ر يمّؾ  ٤من سمٛمٕمٜمٞملم آظمريـ، وقمٚمٛم٧م أنّ وقم٘مٚمٞمّ 

 ، اٟمتٝمك.شٓ خي٤مًمٗمقن رضورة اًمٕم٘مؾ

 :أقول

ام ذه٥م ُمـ ذه٥م إمم يمقهنؿ أٟمبٞم٤مء ُمـ شمٗمسػمه مج٤مع ممٜمقع، وإٟمّ دقمقى اإل

َتبِٞمَؽ  ًمَِؽ َويَمذ  ة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: آضمتب٤مء سم٤مًمٜمبقّ  ُٛمَؽ  َرسم َؽ  جَيْ ـْ  َوُيَٕمٚمِّ  شَم٠ْمِويؾِ  ُِم

طََم٤مِدي٨ِم  ْٕ اَٝم٤م يَماَم  َيْٕمُ٘مقَب  آلِ  َوقَمغَم   قَمَٚمْٞمَؽ  ٟمِْٕمَٛمَتفُ  َوُيتِؿ   ا ـْ  َأسَمَقْيَؽ  قَمغَم   َأمَت  ىَمْبُؾ  ُِم

ذم هذا اعمٕمٜمك  وٓ فم٤مهراً  وًمٞمس آضمتب٤مء سحي٤مً  ،أي٦م ،(1)َوإؾِْمَح٤مَق  إسِْمَراِهٞمؿَ 

َتبِٞمَؽ  ًمَِؽ َويَمذ  ِمٕمر سمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: يمام يُ  ُمٕمٜم٤مه قمغم ُم٤م ذيمره ومخر  ، وم٢منّ (3)جَيْ

  :اًمديـ اًمرازي ذم شمٗمسػمه

ويمؼمي٤مء  ٦م قمغم ذ  وقمزّ يمام اضمتب٤مك سمٛمثؾ هذه اًمرؤي٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمداًمّ »

ُمـ  ٤مج: آضمتب٤مء ُمِمتؼٌّ ىم٤مل اًمزضّم م. ن يمذًمؽ جيتبٞمؽ ُٕمقر قمٔم٤مؿم٠م

  .شإذا أظمٚمّمتف ًمٜمٗمسؽ وُمٜمف اعم٤مء ذم احلقض ءضمبٞم٧م اًمٌم

  :ىم٤مل اًمرازي وأيْم٤مً 

وم٘م٤مل احلسـ: جيتبٞمؽ رسمؽ سم٤مًمٜمبقة،  ،واظمتٚمٗمقا ذم اعمراد هبذا آضمتب٤مء»

ة شمٕمٞملم اًمٜمبقّ ٤م وىم٤مل آظمرون: اعمراد سمف إقمالء اًمدرضم٦م وشمٕمٔمٞمؿ اعمرشمب٦م، وم٠مُمّ 

                                                             

 7يقؾمػ :  ( 1)

 7يقؾمػ :  ( 3)
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٤م عم٤م ومرسٟم٤م هذه أي٦م سم٤مًمٜمبقة قمٚمؿ أٟمّ او»ىم٤مل:  ، صمؿّ شومال دًٓم٦م ذم اًمٚمٗمظ قمٚمٞمف

 َوُيتِؿ  ف ىم٤مل: ٝمؿ يم٤مٟمقا أٟمبٞم٤مء، وذًمؽ ٕٟمّ أوٓد يٕم٘مقب يمٚمّ  ًمزم احلٙمؿ سم٠منّ 

َيْٕمُ٘مقَب  آلِ  َوقَمغَم   قَمَٚمٞمَْؽ  ٟمِْٕمَٛمَتفُ 
ل ، وهذا ي٘متيض طمّمقل مت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ٔ(1)

ة ًمزم طمّمقهل٤م ٔل يم٤من اعمراد ُمـ مت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م هق اًمٜمبقّ  ومٚماّم ، يٕم٘مقب

وضم٥م أن يب٘مك  ،ُمـ قمدا ُمـ أسمٜم٤مئف يٕم٘مقب وشمرك اًمٕمٛمؾ سمف ذم طمّؼ 

 ٟمتٝمك، ، اشأوٓده سمف ذم طمّؼ  ُمٕمٛمقًٓ 

وأسح ُمـ ذًمؽ ُم٤م ذم اًمِمٗم٤مء ًمٚم٘م٤ميض .مج٤معذًمؽ سيح ذم قمدم اإل ويمّؾ 

 طمٞم٨م ىم٤مل:  قمٞم٤مض

٤م إظمقشمف وأُمّ ومٞمٝم٤م شمٕمّت٥م، ٤م ىمّم٦م يقؾمػ وإظمقشمف ومٚمٞمس قمغم يقؾمػ وأُمّ »

هؿ ذم وذيمر إؾمب٤مط وقمدّ  .ومٞمٚمزم اًمٙمالم قمغم أومٕم٤مهلؿ ،هتؿومٚمؿ شمثب٧م ٟمبقّ 

ىم٤مل . ٤مءٞمذم يمقهنؿ ُمـ أهؾ إٟمب اًم٘مرآن قمٜمد ذيمر إٟمبٞم٤مء ًمٞمس سحي٤مً 

 .ٟمتٝمكا ،(3)شأسمٜم٤مء إؾمب٤مط ُٟمبِّئ ُمـ يريد ُمـ :وناعمٗمرّس 

وقمٚمامء  ٦م أهؾ اًمبٞم٧م مج٤مع ذم ذًمؽ ُمع اشمٗم٤مق أئٛمّ ويمٞمػ يٜمٕم٘مد اإل

اًمِم٤مرح  قمغم أنّ  ؟ة واإلُم٤مُم٦مؿ مل يٜم٤مًمقا قمٝمد اًمٜمبقّ ؿمٞمٕمتٝمؿ قمغم ظمال  ذًمؽ وأهّن 

اًمبٕمث٦م صمٞمؾ ُمـ اعمٕمتزًم٦م ذهبقا إمم ٟمٗمل اًمٙمب٤مئر  يمثػماً  اجلديد ًمٚمتجريد ذيمر أنّ 

 ُمع أنّ  ؟مج٤مع قمغم إظمقة يقؾمػك اًمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ دقمقى اإل، ومٙمٞمػ يت٠مشمّ أيْم٤مً 

                                                             

 7يقؾمػ :  ( 1)
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 (1)ُِمٜما٤م َأسمِٞمٜم٤َم إمَِم   َأطَم٥م   َوَأظُمقهُ  ًَمُٞمقؾُمُػ ىمقهلؿ ومٞمام طمٙمك اهلل قمٜمٝمؿ ذم يمت٤مسمف: 

ام وىمد أىمدُمقا سمسب٥م ذًمؽ ٝم٤مت اًمٙمب٤مئر، ٓ ؾمٞمّ حمض احلسد، واحلسد ُمـ أُمّ 

٦م اًمٕمبقديّ  احلسد قمغم شمْمٞمٞمع ذًمؽ إخ اًمّم٤مًمح وإًم٘م٤مئف ذم همٞم٤مسم٦م اجل٥م وذّل 

اعمِمٗمؼ، وأًم٘مقا أسم٤مهؿ ذم احلزن اًمدائؿ وإؾمػ اًمٕمٔمٞمؿ، وشمبٕمٞمده قمـ إب 

واًمٗمس٤مد  وأىمدُمقا قمغم اًمٙمذب، ومام سم٘مٞم٧م ظمّمٚم٦م ُمذُمقُم٦م وٓ ـمري٘م٦م ذم اًمنّم 

 ّٓ  .ةذًمؽ ي٘مدح ذم اًمٕمّمٛم٦م واًمٜمبقّ   وىمد أشمقا هب٤م، ويمّؾ إ

ّٓ ُم٤م شمٕمرّ    ػاعمّمٜمّ نّ أ ٤م ىمقل اًمٜم٤مص٥موأُمّ   ض سمجقاب اؾمتدٓل اعمٕمتزًم٦م إ

ّٓ  ُمـ يٙم٤مسمر رضورة اًمٕم٘مؾ ٓ يستحّؼ  ٠منّ سم٤مًمٗمحش، ومٛمج٤مب سم  ُمـ اجلقاب إ

 .ُمثؾ ذًمؽ يمام ُمرّ 

ة إظمقة إصمب٤مت وىمقع ٟمبقّ  ومٗمٞمف أنّ  ،شواعمٕمتزًم٦م يثبتقن اًمقىمقع»٤م ىمقًمف: وأُمّ 

مج٤مع وىمد شمف سم٤مإلقهذا اًمٜم٤مص٥م زقمؿ صمب ٤م دوٟمف ظمرط اًم٘مت٤مد، ٕنّ يقؾمػ ممّ 

 .أوضحٜم٤م سمٓمالٟمف

 صمؿّ »عم٤م ذهب٧م إًمٞمف إؿم٤مقمرة ذم ىمقًمف:  ٤مت سمٞم٤مٟم٤مً وًمٜمٕمؿ ُم٤م ومٕمؾ ُمـ ضمٕمؾ اًمٓم٤مُمّ 

ػ وهمػمه زون شمٕمذي٥م اعمٙمٚمّ ؿ جيقّ ُم٤م ذيمر أن اًمبح٨م ُمع إؿم٤مقمرة ؾم٤مىمط ٕهّن 

 .وم٤مومٝمؿ ،شإًمخ ..٤متُمـ اًمٓم٤مُمّ 

 ر.ٟم٤م قمٚمٞمف ٟمحـ ومٞمام ؾمبؼ ومتذيمّ دُّمر٤م ُم٤م أطم٤مل ضمقاسمف إمم ُم٤م ذيمر ومٞمام ؾمبؼ وم٘مد وأُمّ 
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